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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



منددأ نشددأت  عددام -ىددهد مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لمجلددس الددوزراء المصددري 

الت  لُيواكب التغيدرات التدي مدرَّ بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحوُّ

ثدددم كدددان  نشددداء وزارة االتصددداالت. بتطدددوير البنيدددة المعلوماتيدددة فدددي مصدددر( 1985-1999)األولدددى 

ل رئيسددة فددي مسدديرت   لُيددؤدي دوره كُمؤسسدد( 1999)وتكنولوجيددا المعلومددات عددام  ة نقطددة تحددوُّ

.تدعم جهود ُمتخأ القرار في ىتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

دى المركدز رميدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلدك الحدينر يتبنَّ

دداءر وتعزيددز قنددوات التواصددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بنَّ

ع بددور المواطن المصري الأي ُيَعدُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

تمددع أكبددر فددي صددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة  جهددود التنميددة وفعاليتهددار وترسددي  مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقي  ذلكر يحمل مركز المعلومات ودعم اتخداذ القدرار علدى عاتقد  مهمدة أن يكد

ضددل وحتدى يتسدنى لدد  ذلدكر فسند  يسدعى باسددتمرار ألن يكدون أحدد أف. داعًمدا لكدل متخدأي القددرار

وقدد واكدب ذلدك . علدى المسدتوا المحلدي واإلقليمدي والددولي (Think Tank)مؤسسدات الفكدر 

ددا فددي نتددائج  رنددامج ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا  هددر جليًّ

<< Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP>>مراكدز الفكدر والمجتمعدات المدنيدة 

  حيددث تددم اختيددار مركددز 2021التددي تددم اإلعددالن عنهددا فددي فبرايددر " بنسددلفانيا األمريكيددة"بجامعددة 

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

2020لعددام  " 19-كوفيددد"مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم اسددتجابًة لجائحددة 20ضددمن أفضددل ▪

(.ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة)

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداحب أفضددل فكددرة أو نمددوذ  64مددن بددين 21فددي المرتبددة ▪

م ر أخًأا بعين االعتبار أن  ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر ت2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

.2020مركز فكر على مستوا  فريقيا والشرق األوسط لعام 101من  جمالي 14في المرتبة ▪

ر جدداء هددأا التقريددر  ليرصددد  نجددازات الدولددة المصددرية وجهودهددا خددالل السددنوات السددبع الماضددية

6العديدددد مدددن المشدددروعات القوميدددة التدددي تجددداوزت تكلفتهدددا الدددد -وال تدددزال-حيدددث نفدددأت الدولدددة 

ر تريليونددات جنيدد ر ويددأتي ذلددك فددي  طددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصدد

ب لمشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافةر بما يستجي

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددويًّا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبل الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الحزرا  مصافه ملبحلي

2020عيد العما  |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





هن ا منا . يايقيناا، لو م ع هلد  مصر وموفر  فيهنا أدوا  العمنران ل انن  طنل ان المندن ور يسنة بنالد الندن

وير رفاعة رافنع ال ه ناوي، الن ي ي عند أحند قنادة النهضنة العلمينة ورا ند التنن/ أوصانا به المف ر المصري

، "خنيال بناريزمخليال اإلبريز فني مل"في مصر والعال  العربي  ال  القرن التاطع عشر، في مالْفه األدهر 

عنةةلما يقةةحم علةةه صةةموة مصةةر مةةن يم سةةن ا ةةت الل محاردهةةا والمغننزى هنننا أنننه . 1834الصننادر عننام 

.وتحظيفها  تصب  نبرا ًا ممتحقلًا  وقا لًا زاخرًا بين بللاة العالم

، صننع وبعد عقود زمنية نويلة مر   اللها مصر بال  ير من ا نتصارا ، وصمد  للعديد من التحنديا 

ي الحرية دعا مصر العظي  التاري   مرمين  ال  أعوام قليلة  مارة عندما  ار ضد الفساد ونالا بحقه ف

ار  ، ف نبوننيتنه، ومارة أ رى عندما ممسب بهويته ومحصنن 2011يناير 25وال رامة والعدالة ا جتماعية في 

.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والف ر الظالمي في 

ح ن ، ر يسانا عندلي منصنور ال/ وبعد فترة ح    انتقالية امتد  قرابة العام، مول   اللها السيد المستشار

ة ا نتقالينة بمناطنبة ا تتنام الفتنرة الر اطني-ماقتاا لجمهورية مصر العربية، حمل  كلما    ابه األ ينر 

المسةتقب  ي مة إننني لعلن   قنة بنين "األمن  فني الغند، فني قولنه –2014يونينو 4يوم األربعاء الموافنا 

م، ل نن ، وإن كان  أرضه مخضبةا بدماء األبرياء، وطمااه مشوبها بعن  الغينولهإلا الح ن غلًا مشرقًا

رينناس أرا بننالدي طننتعود طننمراء بلننون النينن ،  ضننننراء بلننون أ صننان الزيتنننون، طننمااها صننافيةا، مبعننث ب

.النجاس واألم ، دوماا كما كان 

ة، نالنا عبد الفتاس السيسني ر اطنة جمهورينة مصنر العربين/ ، مع موللي السيد الر ي 2014يونيو 8وفي 

  الحننا ، ونسننتظ  فيننه بظنناللبنةةا  و ننةةا الةةإلي ن لةةم بةة م خانباننا جمننو  المصننريين أن ي عينننوه بقننوة 

فننر  والعنند  والعننيا ال ننري ، ونتنسنن  فيننه رينناس الحريننة وا لتننزام، ونلمنن  فيننه المسنناواة وم ننافا ال

مننر أن فننال ي م ننن لا. وجننوداا حقيقي ننا ودطننتور حينناة  ألن طننفينة الننونن واحنندة، فننإن نجنن  نجونننا جميعاننا

ن الشنعا يستقي  من نرف واحد  كونه عقداا اجتماعي ا بين الدولة مم لة في ر يسنها وماطسنامها وبني

. مهحريتنا الح نية الملنية ال ليثةلتيطي  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة ال ه ناوي، را ند التننوير فني العصنر الحنديث، والقنو  منن)
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تني نصنبو ومن  ذلب الحين، بدأ  درو  الونن محيا مرحلة جديدة  لبناء الدولة الوننية المدنية الحدي ة ال

سنتقب ، إليها جميعاا، مع إدراك وا   من ق ب  الشعا المصري بيننا جميعاا نلتزم بخارنة نرينا لبنناء الم

ا  التننني ي ظللهنننا اإلرادة والتصنننمي  علننن  العمننن ، والتعننناون المنفنننتى منننع الجمينننع  لتخ لننني كننن  العقبننن

.والصعوبا   حت  ننع  جميعاا ب مار التنمية

جهنود  ، مضافر   اللهنا الت ققت خاللها إنجازات تنمحية تفحق عممر الزمنطنوا  زمنية، 7لقد مر  

ي ور ن  ع ظن  منا دنهدمه ربنو  مصنر منن جهند منمنوي حقيقني فن. لتحقيا نهضنة م سنتحقة لشنعا أبنيز

تخ ن  جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية ح ومة ودنعباا   منزا  لنديها ال  ينر منن ال منوس إلنجناز أكبنر ي

ة ر يسنة بيد أن ذلنب يت لنا التوقنف لبرهنة  لنتيمن  منا حققنناه طنوي ا منن إضناءا  منموين. عنان السماء

.ادمة ال  ه ه الفترة  لت ون عوناا لنا عل  اطت ما  مسيرة البناء والنهضة عبر طنوا  مديدة ق

ز مصنن ف  منندبولي ر نني  مجلنن  الننوزراء بهنن ا الشننين، قننام مركنن/ وفنني ضننوء موجيهننا  السننيد النندكتور

سنننوا  المعلومننا  ودعنن  امخنناذ القننرار بتنفينن  جهنند  بح نني  لتو يننا أهنن  إنجننازا  الدولننة المصننرية  ننال  ال

تعناون السبع الماضية، فني جمينع منناحي التنمينة وعلن  مسنتوى محافظنا  الجمهورينة كافنةا، وذلنب بال

:عل  النحو اآلميإله إ لار باقة من الكتب وقد  ل ال . مع مختلف الجها  والهيئا  الح ومية

: ق اعاننا منموي ننا، وهنني23محنناور منمويننة، بواقننع 5كتاباننا يسننتعرا أبننرز جهننود الدولننة علنن  مسننتوى 23▪

. رافنا والشنب ا التنمية البشرية، والتنمية ا قتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية الم انينة، والم

.كما م  إصدار مقرير ل   ق ا  منموي يستعرا الجهود الر يسة عل  مستوى المحافظا 

عل  مستوى كتاباا يتناو  الجهود واإلنجازا  الر يسة التي محقق   ال  السنوا  السبع الماضية27▪

.ق ا  منموي الم حددة طلفاا23النجميع المحافظا ، مغ ي 

اعننا  ألهنن  مننا حققتننه الدولننة علنن  مسننتوى كنن ز مننن الق ملخيصننيةكتابننان ي قنندلمان صننورة إجماليننة ▪

. التنموية والم حافظا ، بالتركيز عل  مادرا  األداء الر يسة

ا اللولةةةة المصةةةرية القحيةةةة الممثةةةابرة تصةةةنع  اضةةةرهوفننني هننن ا المقنننام، كنننان لزامانننا عليننننا أن ن اكننند أن 

ل  أك ر ، ي ظلله اإلعالن العالمي لحقوح اإلنسان، وال ي ين وي عومستقبلها وفق نه  تنمحي صام 

اء، بمننا فنني ذلننب الحننا فنني الحينناة دون ممييننز، وحقننوح ال فنن ، والحننا فنني الغنن )حق ننا لإلنسننانية 13مننن 

هننا ملننب الحقننوح التنني مسننتند إلي(. وحقننوح األدننخا  ذوي الهمنن  دون ممييننز، وحمايننة الحينناة الخاصننة

التني م م لن  دعنوة عالمينة للعمن  منن أجن  " 2030أهنداف التنمينة المسنتدامة "األهداف اإلنما ية األممينة 

رجمتهنا القضاء عل  الفقر، وحماية كوكا األرا، وضمان ممتُّنع جمينع األفنراد بالسنالم وا زدهنار، ممن  م

.هدفاا أممي ا ملتزم مصر بها جميعاا17جميعاا في 

، ورايتهننا 2014امصننالاا، قامنن  الدولننة المصننرية بترجمننة هنن ه الحقننوح فنني دطننتورها الننونني الصننادر عننام 

ميننة ، والتنني مع نن  الخ ننة ا طننتراميجية نويلننة المنندى  لتحقيننا مبنناد  وأهننداف التن2030المسننتقبلية 

  عملهنا، وفني طنبي  منفين  ملنب الراينة، أنلقن  الح ومنة المصنرية برننام. المستدامة في ك  المجا  

لعحة ختامًةةا  تظةة  الةة.   لي ننون إننناراا منفينن ي ا لجهننود مصننر التنمويننة"مصننر من لننا"النن ي يحمنن  عنننوان 

.ممتلة  والعم  ي لو  األم  ليحم أفض   وغل أكثر ازدهارًا لح ننا ال بيب
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ات يتقدددم مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لرئاسددة مجلددس الددوزراء بالشددكر العميدد  للجهدد

أن الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمدر  األمدر الدأي أثدرا هدأا التقريدرر وتجددر اإلىدارة  لدى

.التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققةر وال يمثل حصًرا ىامًلا لها



الجيزة في أرقام

ألد  كيلدومتر مربدعر وتنقسدم المحاف دة 13.2تبلغ المسداحة الكليدة للمحاف دة 

وحدددددة محليددددة قرويددددة تتبعهددددا 48أحيدددداءر وتضددددم 9مدينددددةر و11مراكددددزر و 9 لددددى 

ماليين نسدمةر كمدا يبلدغ 9.2قريةر ويبلغ  جمالي عدد سكان المحاف ة نحو 115

ل الزيادة الطبيعية للمحاف ة  .لكل أل  نسمة15.0معدَّ

تتميدددز محاف دددة الجيدددزة بوجدددود مسددداحات مدددن األراضدددي البدددور والصدددحراوية خدددار  الزمدددام 

. حاف ةصالحة لالستصالحر ويُعدُّ القمح والأرة من أهم المحاصيل التي تتميز بها الم

تضدددم محاف دددة الجيدددزة العديدددد مدددن اآلثدددار الفرعونيدددة القديمدددة  ممدددا جعلهدددا فدددي مقدمدددة 

أهرامددات : المحاف ددات مددن حيددث وفددرة اآلثددار الفرعونيددةر بعددد محاف ددة األقصددرر وأهمهددا

ري الجيزةر وأبو الهولر ومركب خوفو الجنائزير ومنطقة سدقارة األثريدةر والمتحد  المصد

.الكبير

"



.2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لبحث القوى العاملة : المصدر

معدل البطالة
(سنة15-64)

10.3%

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

مليون مشتغل

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

265.9
أل  متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحاف ة 
2020عام 

.2021مصر في أرقام مارس , الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل أل  نسمة

15.0 48.2%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدَّ
2020عام 

13.2
ألف كيلومتر 

مربع

9.2
ماليين نسمة 

2020عام 

سكان الحضر 
2020عام 

المساحة المأهولة

9.0%

من  جمالي مساحة المحاف ة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان 

60.3%

المساحة الكلية

2.3



أبرز مؤىرات المحاف ة

حي إجمالي عدد المستفيدين منن التنيمين الصن

.2020بالمحافظة عام 

ماليدددددددددددددددددددددددددددددددددددين5.3

مسدددددددددددددددددددددددددددددتفيد

2.2
إجمننننننننالي م لفننننننننة دعنننننننن  ق ننننننننا  الشننننننننبا  

والرياضنننننننة فننننننني المحافظنننننننة  نننننننال  الفتنننننننرة 

(.2020أكتوبر –2014يونيو )

600
ابننن  إجمننالي م لفننة إنشنناء مستشننف   ابنن  

الجننننننامعي لامننننننراا الباننيننننننة والمتوننننننننة 

.بالمحافظة

مليددددون

جنيدددددددددد 

مليدددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددد 

345.8

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددون759

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

إجمنننالي م لفنننة إنشننناء محننناور مرورينننة ب نننو  

كيلننننننننو متننننننننراا، مشننننننننم  م نننننننناليف اإلزا   50

.والتغ ية

مليدددددددددددددددددددددددددددددددار1.4

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

إجمننننالي م لفننننة اطننننت ما  م ننننوير المن قننننة

.2018األ رية بهضبة األهراما  عام 

من قننننة  يننننر 46إجمنننالي م لفننننة م ننننوير عننندد 

مخ  ننننننننننة بالمحافظننننننننننة  ننننننننننال  الفتننننننننننرة

(2014–2021 )

ظنننة م لفنننة دعننن  العملينننة التعليمينننة بالمحاف

(.2020-2014) ال  الفترة 

مليدددددددددددددددددددددارات3.9

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

رباء مليارا  جنيه م لفة إنشاء مح ة كه3.2و

.جنو  حلوان البخارية

مليدددددددددددددددددددددددددددددار1.1

دوالر



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبدل الدولدة تح ى تنميدة اإلنسدان واالرتقداء بد  وتدوفير احتياجاتد  األساسدية باهتمدام بدالغ مدن ق

ةر  لددى المصددريةر التددي عمدددت خددالل السددنوات السددبع الماضدديةر بكددل السددبل واآلليددات الممكندد

.تحقي  ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مدرطنننننننة جديننننننندة فننننننني 327م لفنننننننة إنشننننننناء 

(.2021–2014)محافظة الجيزة  ال  الفترة 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار2.4

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  إجمنننالي م نننوير المبنننن  النننر ي  لمستشنننف

حميننا  إمبابننة واطننتحدام أو  مركننز لمراقبننة

.األوبئة بمصر

مليددددددددددددددددددددددون418

جنيدددددددددددددددددددددددددددد 

896141
إجمننننننننالي م لفننننننننة م ننننننننوير ق ننننننننا  ال قافننننننننة 

(.2020-2014)بالمحافظة  ال  الفترة 

مدرسددددددددددددددددددددددددة

فنيدددددددددددددددددددددددددددددددددة

إجمنننننالي عننننندد مننننندارس التعلننننني  الفنننننني  ينننننر 

.2021/2020الفندقي بالمحافظة عام 

67.9%
نسنننننننبة مسننننننناهمة النسننننننناء بالمشنننننننروعا  

.2019متناهية الصغر بالمحافظة عام 

291.6
إجمننننالي أعننننداد المرضنننن  النننن ين منننن  عالجهنننن  

علنننن  نفقننننة الدولننننة دا نننن  مصننننر بالمحافظننننة 

.2020عام 

ألددددددددددد 

حالددددددددددة

مليددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 
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اجه حرص  الدولة عل  مواجهة التحديا  التي مو

، حينث عمند  إلن  2014الق ا  ال بني قبن  عنام 

ي، موجيه اطت مارا  ضخمة لهن ا الق نا  الحينو

 ا ولقد حظي  محافظة الجيزة بجزء كبينر منن هن

ا هتمنننننام، حينننننث وجهننننن  الدولنننننة مبلغانننننا ي قننننندر 

ملينننارا  جنينننه، لننندع  ق نننا  الصنننحة  نننال  7بنننن 

، ونتيجنة لهن ا (2020أكتنوبر –2014يونينو )الفترة 

النندع  دننهد  المحافظننة ارمفاعاننا ملحو اننا فنني

عننننندد المنشنننننب  الصنننننحية بيط نننننر ة لتصننننن  إلننننن 

، بإجمننننننالي نحننننننو 2020منشننننننية حتنننننن  يننننننناير 210

. آ ف طرير9

امصنننننالاا، قامننننن  الدولنننننة بتددنننننين العديننننند منننننن 

المشنننننروعا  الخاصنننننة بإنشننننناء مستشنننننفيا  

:جديدة وم وير أ رى قا مة، ومن أبرزها

2021عننننننام دننننننبرامن إنشنننننناء مستشننننننف  ▪

  طنننريراا، بت لفنننة مالينننة بلغننن70بسنننعة نحنننو 

.ماليين جنيه110

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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لامنننننراا  ابننننن إنشننننناء مستشنننننف   ابننننن  ▪

الباننينننة والمتونننننة بشنننار  األهنننرام، ويعننندُّ

هننننن ا المشنننننرو  صنننننرحاا نبي نننننا يضننننن  أحننننندم 

األجهزة والمعندا  لل شنف علن  المنواننين

ومقننننننندي  الرعاينننننننة ال املنننننننة لهننننننن ، ومضننننننن  

ألكبنر المستشف  معم  محالي  وال ي ي عندُّ ا

علننن  مسنننتوى الشنننرح األوطننن ، حينننث يقنننوم 

ر ومجد. محلي  في الساعة الواحدة800بإجراء 

رو  اإلدننارة إلنن  أن الت لفننة التقديريننة للمشنن

.مليون جنيه600مبلغ 

إنشنننننناء مستشننننننف  الصننننننف المركننننننزي فنننننني ▪

ملينون جنينه، وب اقنة     65، بت لفنة 2018فبراير 

.طريراا91

إنشنننننننناء مستشننننننننف  األمننننننننراا المعديننننننننة ▪

والمتوننننننننننة بجامعننننننننة القنننننننناهرة، بت لفنننننننننة 

مليننننون جنيننننه، وي عنننندُّ أو  معهنننند بح نننني 350

وعالجننني فننني مصنننر والشنننرح األوطننن  يتبنننع 

ل ليننننة ال ننننا ويقنننندم الخدمننننة الصننننحية فنننني 

مجننا  مشننخيال وعننالا األمننراا المتوننننة 

.آ ف متر مربع7.3ومبلغ مساحته 

ام  م  منفي  المرحلة األول  من الت نوير الشن▪

، ويتم ن  2021لمستشف  بو ح الندكرور عنام 

ة المشرو  في إنشاء مبن  جديند علن  مسناح

طننريراا، وبلغنن  150ألننف متننر مربننع بسننعة 24

.مليون جنيه326.6الت لفة 

ا  م نننوير المبنننن  النننر ي  لمستشنننف  حميننن▪

مليننون جنيننه  418إمبابننة، بت لفننة ماليننة مبلننغ 

وذلننب بهنندف مقنندي   دمننة أفضنن  للمرضنن  

ر، واطننتحدام أو  مركننز لمراقبننة األوبئننة بمصنن

. 2022ومن الم خ   ا نتهاء منها عام 

م ننننننننوير ورفننننننننع كفنننننننناءة مبننننننننن  العيننننننننادا  ▪

التخصصنننننننية ومبنننننننن  اإلفاقنننننننة والعملينننننننا  

وإنشننننناء وحننننندة م افحنننننة العمننننن  لانفنننننا  

ة بننالموقع العننام بمعهنند الرمنند، بت لفننة مالينن

.مليون جنيه13.6مبلغ 
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د م نننوير المبنننن  النننر ي  والشنننب ا  لمعهننن▪

ينننننة السنننننمع وال نننننالم بإمبابنننننة، بت لفنننننة إجمال

.مليون جنيه99

الت ننننوير الشننننام  لمعهنننند القلننننا القننننومي ▪

.مليون جنيه100بت لفة بلغ  

الت ننننننوير الشننننننام  لمستشننننننف  الجمعيننننننة ▪

ملينننون جنينننه، 66.5الخيرينننة بت لفنننة إنشنننا ية 

جننننا  لتصننننبى علنننن  كفنننناءة عاليننننة لتلبنننني احتيا

بلنغ المواننين المستفيدين منن  ندمامها، وم

. طريراا120ال اقة السريرية للمستشف  

ة أكتوبر بت لف6م وير المجمع ال بي بمدينة ▪

.مليون جنيه92.5إجمالية بلغ  نحو 

وفي إنار الجهود المب ولة لمواجهة فيروس▪

، منن  إنشنناء  رفننة نننوار   اصننة "19-كوفينند "

مننا بمديريننة الشنناون الصننحية بالمحافظننة، ك

أمننننناكن للحجنننننر الصنننننحي 6مننننن  مجهينننننز عننننندد 

.للقادمين من الخارا

  افتتننناس قسننن  العناينننة المركنننزة بمستشنننف▪

أوطي  المركزي وذلب فني إننار جهنود الدولنة 

والتننني مننن  " 19-كوفيننند "للتعامننن  منننع جا حنننة 

دعمهننننننا ومجهيزهننننننا بجميننننننع المسننننننتلزما  

واألجهنننزة واألنقننن  ال بينننة لتقننندي  الرعاينننة 

سن  الصحية الالزمنة للمرضن ، وي عندُّ ذلنب الق

إضننننافة جديننننندة لننننندع  المنظومنننننة الصنننننحية 

.بمركز أوطي  والقرى التابعة له

، بت لفنننة 2021م نننوير مستشنننف  الهنننرم عنننام ▪

.  مليون جنيه47.1إجمالية مبلغ 

كمننا منن  منفينن  العدينند مننن المبننادرا  والحمننال 

اح لحماية صحة أبناء المحافظة، وفي هن ا السني

مننن  ان نننالح حملنننة الت عننني  ضننند منننرا دنننل  

بيحيننناء ومراكنننز وقنننرى 2020األنفنننا  فننني يولينننو 

المحافظننننة بجميننننع م امننننا الصننننحة والوحنننندا  

ن حيننث بلننغ عنندد األنفننا  المسننتهدفي. الصننحية

ألننننننننننف نفنننننننننن  علنننننننننن  مسننننننننننتوى 481.5نحننننننننننو 

.اإلدارا  الصحية
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والتنننني مليةةةةحة  ةةةة ة  100مبةةةةادرة وفنننني إنننننار 

ة أنلقتها الدولة لفحال وعالا األمراا المزمن

وال شننننننننف المب ننننننننر عننننننننن ا عننننننننتال  ال لننننننننوي، 

و اطننتهدف  المبننادرة إجننراء المسننى ال بنني لنحنن

ماليين موانن بالمحافظة، وذلب منن  نال 5.3

عينادة متنقلنة 53فريقاا نبي نا باإلضنافة إلن  1730

بمختلنننننننف أنحننننننناء المحافظنننننننة للتيسنننننننير علننننننن  

.المواننين

كمنننننا زاد  نسنننننبة المسنننننتفيدين منننننن التنننننيمين 

ماليننين مسننتفيد عننام 5.3الصننحي ليبلننغ عنندده  

.2014ماليين مستفيد عام 4.5مقارنة بن 2020

فنننني طننننياح متصنننن ، فقنننند دننننهد  المحافظننننة 

  ارمفاعاا ملحو اا في عدد مراكز اإلطنعاف، لتصن

مركنننزاا عنننام 71، مقابننن  2020مركنننزاا عنننام 112إلننن  

2014.

وحرصاا من الدولة عل  مسهي  جمينع اإلجنراءا 

  لتعزيننز منظومننة اإلطننعاف فنني المحافظننة، فننت

مخصنننيال ق عنننة أرا بمركنننز أوطننني ، إلقامنننة 

وحدة إطعاف عليهنا، وذلنب بموجنا قنرار ر ني  

. 2016لسنة 3298الوزراء رق  

كمننا منن  إنشنناء المقننر الننر ي  لهيئننة اإلطننعاف

بت لفنننننننننة 2021المصنننننننننرية بالمحافظنننننننننة عنننننننننام 

ماليننننين جنيننننه، باإلضننننافة إلنننن  م ننننوير عنننندد403

.  مليون جنيه184وحدة بالمحافظة بت لفة 28

.وزارة الصحة والس ان: المصدر

152.6

291.6

2014 2020

ة عدد المرضى الأين تم عالجهم على نفق

الدولة بالمحاف ة خالل عامي 

2020و2014

(أل  مريض)
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يعتبننننر التعلنننني  فنننني مصننننر المنننند   األطاطنننني 

 ننون للتنميننة البشننرية المسننتدامة، ويهنندف أن م

   المدرطة محور النظام وركيزة اإلصنالس، ومنن  ن

  كانننننن  الخ نننننة ا طنننننتراميجية لت نننننوير التعلننننني

املة إلحدام نقلة نوعية بنه ومحقينا الجنودة الشن

.في العملية التعليمية

وفنني هنن ا السننياح كاننن  جهننود محافظننة الجيننزة 

لت نننوير منظومنننة التعلننني  بمفهومهنننا الشنننام 

بإنشنننننننناء منننننننندارس جديننننننننندة، باإلضننننننننافة إلننننننننن  

م ننننوير وموطننننعة وإحننننال  ومجدينننند كلنننني وجز نننني 

.للمدارس القا مة

فنني هنن ا اإلنننار، فقنند ارمفننع عنندد المنندارس فنني 

آ ف مدرطننننة عننننام  3.9المحافظننننة لتصنننن  إلنننن  

آ ف مدرطننننننة عننننننام 3.2مقارنننننننة بننننننن 2021/2020

ألننف 45.5، لتصنن  عنندد الفصننو  إلنن  2014/2013

ألنف فصن  37.9، مقارنة بن 2021/2020فص  عام 

  كمننا بلننغ عنندد المعاهنند األزهريننة 2014/2013عننام 

آ ف فصننننننن  عنننننننام 5.5معهنننننننداا بإجمنننننننالي 489

2021/2020 .

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األ ا ةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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كمنننننا بلننننننغ إجمننننننالي دعننننن  العمليننننننة التعليميننننننة 

نحننننننننو 2020/2014بالمننننننننحافظة  ننننننننننال  الفتننننرة 

ومن أبرز المشروعات التي قامت. مليارا 3.9

بهةةةةةا اللولةةةةةة لتاةةةةةحير قاةةةةةا  التعلةةةةةيم قبةةةةة  

:الجامعي بالم افظة

125مدرطة م قسمة إل  عندد 131إنشاء عدد ▪

مدرطنننة معلننني  فنننني، 2مدرطنننة معلننني  عنننام، 

نحننو منندارس يابانيننة، بت لفننة ماليننة بلغنن 4و

ملينننار جنينننه، باإلضنننافة إلننن  ذلنننب مننن  عمننن 1.1

مدرطننننننةا م قسننننننمة إلنننننن  218صننننننيانة لعنننننندد 

مدرطننة معلنني  15منندارس معلنني  عننام، و203

مليون جنينه، كمنا 111فني، وذلب بت لفة مالية 

مدرطنة بت لفنة 129م  إجنراء موطنعا  لعندد 

ملينون جنينه، ومعمن  الدولنة 498مالية بلغ  

مدرطنننة 79فننني الوقننن  الحنننالي علننن  إنشننناء 

.مليار جنيه1.1بت لفة مالية مقدر بنحو 

مدرطنة بت لفنة 14م  إجراء إحال  جز ي لعندد ▪

.مليون جنيه55.9بلغ  نحو 

مدرطننة بت لفننة 11منن  عمنن  إحننال  كلنني لعنندد ▪

.مليون جنيه740.2بلغ  نحو 

مدرطننة جدينندة بالمشنناركة مننع 18منن  إنشنناء ▪

ملينون 102.4جها  أ نرى بت لفنة بلغن  نحنو 

.جنيه

مدرطننة جدينندة، وموطننعة عنندد 113منن  إنشنناء ▪

مليننون 481.5مدرطننة بت لفننة بلغنن  نحننو 112

.جنيه

مننننننن  افتتننننننناس المدرطنننننننة الرطنننننننمية الدولينننننننة ▪

، والتني مهندف 2019بالسادس من أكتوبر عنام 

إلننن  إعنننداد ال نننال  للمسنننتقب ، وإكسنننابه 

مهننارا  حياميننة منننع   علنن  طننلوكه  فنني

البيئنننننة المحي ننننننة بهننننن ، ومشننننننجعه  علنننننن  

التف ينننننر وحننننن  المشننننن ال ، ومنمننننني لنننننديه  

الشننعور بننالو ء وا نتمنناء للننونن، والحفننا 

يئنة عل  الهوية، ومقبُّ  اآل نر، وذلنب فني  ن  ب

.  معليمية مت ورة
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وفننني إننننار المبنننادرة الر اطنننية حيننناة كريمنننة مننن  

ديننة افتتنناس مدرطننة بنننب أبننو  بنني الننونني اإلعدا

.2019بمني  ديحة بالجيزة طبتمبر 

مدرطنننننة الشننننننيخة جننننننواهر بننننننن  القاطننننننمي ▪

.فصلاا30ال انوية بنا  والتي مض  

الرطننمية لغننا  اليننز مدرطننة طننامى طننيف ▪

.فصلاا33ومض  

ي مدرطة دركة مياه الشر  والصرف الصنح▪

.فصلاا15ال انوية الفنية ومض  

مدرطة عمر طنليمان الرطنمية لغنا  ومضن ▪

.فصلاا28

فننني طنننياح  متصننن  مننن  افتتننناس مدرطنننة محمننند 

ركنننز النجنننار اإلعدادينننة للبننننا  بقرينننة ال رفاينننة بم

ة ومدينننة البدردننين ومقننع المدرطننة علنن  مسنناح

قنننراري  وقننند مننن  مجهيزهنننا بال امننن  ود ولهنننا 7

الخدمنننننة بداينننننة منننننن الفصننننن  الدراطننننني ال ننننناني 

.2019لعام 

ببنناء 2017ه ا، وقد م فل  جامعنة القناهرة عنام 

مدرطنننننننتين مجنننننننريبيتين للغنننننننا  بن ننننننناح حننننننني 

مليون جنينه  وذلنب 30العمرانية بت لفة إجمالية 

بهدف زيادة أعنداد المندارس التجريبينة لمواجهنة

. اإلقبا  المتزايد عليها

3.2

3.9

2014/2013 2021/2020

أعداد المدارس بالمحاف ة خالل عامي 

(2014/2013–2021/2020)

(أل  مدرسة)

.الفنيوالتعلي وزارة التربية والتعلي  : المصدر
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.  التعليميةالدكرورمبن  إدارة بو ح ▪

أدوار 3ومت ننون المدرطننة مننن مبننني م ننون مننن 

فصنننلاا دراطنننياا لخدمنننة نالبنننا  12ومحتننوي علننن  

 لفتهنا المرحلة اإلعدادية بقرية ال رفاية ومبلنغ م

.ماليين جنيه7

وفنني إنننار طننعي الدولننة جاهنندة إلقامننة منندارس 

جدينننندة علنننن  مسننننتوى جميننننع األحينننناء والمراكننننز 

والمننننننندن لحننننننن  مشننننننن لة ال  افنننننننة ال البينننننننة 

بالفصنننو ، عملننن  الح ومنننة علننن  بنننناء مدرطنننة 

ألنف متنر مربنع 2.2 انوية بق عة أرا بمسناحة 

أبنو لخدمة أبناء قرية مني  دنيحة بمركنز ومديننة

.النمرس

زة كمنا وافننا المجلنن  التنفين ي لمحافظننة الجينن

مننننندارس 6علنننن  مخصنننننيال ق ننننع أراا  لبنننننناء 

ن ناح جديدة، ومقع األراضي التي م  مخصيصها ب

ي  مركننز ومدينننة الصننف وذلننب لبننناء مدرطننة معلنن

أطاطنني عليهننا وأ ننرى لتوطننعه مدرطننة األقننواز 

ا بتدا ينننة، إضنننافة إلننن  مخصنننيال ق عنننة أرا

ينة بمركز ومدينة البدردنين إلقامنة مدرطنة إعداد

ا مشننتركة بناحيننة أبننو رجننوان القبلنني وق ننع أرا

إلقامننننة مدرطننننة ابتنننندا ي وأ ننننرى إعنننندادي ناحيننننة 

من قنننننننة مسنننننننجد موطننننننن  وأ نننننننرى للتعلننننننني  

األطاطننننني بناحينننننة عنننننر  دينننننر الميمنننننون بمركنننننز 

.ومدينة أنفيى

 ننوير وفنني إنننار الرايننة التنني متبناهننا الدولننة فنني م

يننندة منظومنننة التعلننني  وم بينننا اطنننتراميجية جد

م تةلخلا أجيا  مواكا أحدم الت ورا  العالمية 

2019مةةةلارص مصةةةرية يابانيةةةة عةةةام 3افتتةةةا  

:بالم افظة وهي كالتالي

وبر المدرطنننة المصنننرية اليابانينننة بحننندا ا أكتننن▪

ألننننف متننننر مربننننع 15والمقامننننة علنننن  مسنننناحة 

فصننننننلاا 42مليننننننون جنيننننننه وبهننننننا 34بت لفننننننة 

.دراطياا

المدرطنننننننة المصنننننننرية اليابانينننننننة بالمن قنننننننة ▪

الصننننناعية بننننيكتوبر والمقامننننة علنننن  مسنننناحة

ملينننون جنينننه 13آ ف متنننر مربنننع وبت لفنننة 7.7

.فصلاا دراطي ا11وبها 

د المدرطننننة المصننننرية اليابانيننننة بالشنننني  زاينننن▪

آ ف متنننر مربنننع 4.6والمقامنننة علننن  مسننناحة 

فصننننننلاا 11مليننننننون جنيننننننه وبهننننننا 16وبت لفننننننة 

.دراطي ا
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ومسننننير الدولننننة فنننني هنننن ه الفتننننرة نحننننو ا رمقنننناء 

بمنظومننننننة التعلنننننني  الفننننننني ومقنننننندي  البننننننرام  

سننوح التدريبيننة ورب هننا با حتياجننا  الحقيقيننة ل

العمنننننن ، و لننننننا المزينننننند مننننننن فننننننر  العمنننننن  

لن  بالمستقب ، وفي ه ا السياح عملن  مصنر ع

  زيننادة عنندد المنندارس الفنيننة بالمحافظننة لتصنن

، بإجمنننالي2021/2020مدرطنننة فننني عنننام 141إلننن  

مدرطنننة فنني عنننام 112ألننف فصنن ، مقارننننة بننن 2.8

 ينننننننر . )ألنننننننف فصننننننن 2.6، بإجمنننننننالي 2014/2013

(.متضمن التعلي  الفندقي

وفنني إنننار احتفننا   المحافظننة بعينندها القننومي

، افتتحننننن  المحافظنننننة ملتقننننن  2019منننننارس 31

قنانرة التعلي  الفني مح  عننوان التعلني  الفنني

ة الننونن نحننو التنميننة، والنن ي أقنني  بقصننر  قافنن

الجيننننزة، وذلننننب لبحننننث المشنننن ال  التنننني مواجننننه 

نني فني التعلي  الفني فني مصنر، ودور التعلني  الف

التنمينننة الصنننناعية، وذلنننب منننن  نننال  عننندد منننن 

.الجلسا  الحوارية

وقعن  المحافظنة بروموكولانا منع 2018وفي عام 

دنننركه ميننناه الشنننر  والصنننرف الصنننحي وهيئنننة 

ي األبنيننة التعليميننة إلنشنناء مجمننع منندارس بحنن

آ ف 9.4بو ح الدكرور، وال ي يقام عل  مسناحة 

ريبنني متننر مربننع ويشننم  مدرطننتين للتعلنني  التج

ال  ومدرطة للتعلني  ال نانوي الفنني وياهن  ال ن

منن  الخننريجيين بالمهننارا  الالزمننة لاللتحنناح بالع

فننننني دنننننركه ميننننناه الشنننننر  والصنننننرف الصنننننحي، 

ويسنناه  هننن ا المشنننرو  فننني إ نننراا فنينننين علننن  

  درجه عالية من ال فناءة والحرفينة ويندع  بشن 

فن  كبير الخ ن  التني متبناهنا المحافظنة فني  

.ال  افة ال البية بالمدارس

141
ي إجمالي عدد مدارس التعلني  الفنن

عننننندا الفنننننندقي بالمحافظنننننة عنننننام 

2021/2020.

مدرسدددددددددددة



20|محاف ة الجيزة  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

وفنني إنننار اهتمننام الدولننة بتعلنني  ذوي القنندرا  

الخاصننة، ومنننوفير كنن  السنننب  الالزمننة لهننن ، فنننإن

لنغ عدد مدارس التربية الخاصنة بالمحافظنة قند ب

فصنننننلاا  417، بهنننننا 2021/2020مدرطنننننة، عنننننام 97

آ ف ملميننننننن ، وذلنننننننب مقارننننننننة 3.6لتسنننننننتوعا 

فصننننلاا، 367بهننننا 2014/2013مدرطننننة عننننام 78بننننن 

ألف ملمين ، وهنو منا يع ن  حجن  2.3لتستوعا 

ا منن ا هتمام والرعاية الن ي مولينه الدولنة ألبنا هن

.  ذوي القدرا  الخاصة

بار ومن من لا أن قضية محو األمية ومعلي  ال 

محظننننن  باهتمنننننام كبينننننر علننننن  كننننن  المسنننننتويا  

ا الح وميننننة و يننننر الح وميننننة، حيننننث مم نننن  محنننندي 

بة لإلنسننانية علنن  مسننتوى العننال   ارمفعنن  نسنن

منننننن منننننن  محننننننو أميننننننته  مننننننن المقينننننندين عننننننام 

،%59.5بمحافظننة الجيننزة لتصنن  إلنن  2020/2019

حينننننث مننننن  منفيننننن  برننننننام  محنننننو األمينننننة لعننننندد

ألننننننننننف مننننننننننوانن بالمحافظننننننننننة، بت لفننننننننننة 164

.  مليون جنيه33.5

يمينة وفي إنار معزيز الضواب  في العملية التعل

بالمحافظننننة، ومننننوفير السننننب  المم نننننة لجنننن  

ال ننننننال  والحنننننندل مننننننن  نننننناهرة التسننننننر  فنننننني 

  المنننرحلتين ا بتدا ينننة واإلعدادينننة، فقننند دنننهد

حو انا نسبة التسر  من المنرحلتين انخفاضانا مل

: كما هو مبين بالش   اآلمي

0.33 0.22

3.49

1.90

2014/2013 2020/2019

ية نسب التسرب من المرحلتين االبتدائ

واإلعداديةر خالل الفترة 

(2014/2013–2020/2019)

يةنسبة التسرب من المرحلة االبتدائ

نسبة التسرب من المرحلة اإلعدادية

)%(

.وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي: المصدر
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ي حظي ق ا  التعلي  العالي والبحث العلمني فن

مصننننر باهتمننننام ودعنننن  ومتابعننننة الدولننننة  ننننال  

2014السنوا  السبع الماضنية، فني الفتنرة منن 

ر ، وأدى ذلب إل  م ور كمني وكيفني  ين2020حت  

مسننننبوح فنننني هنننن ا الق ننننا ، وكاننننن  محافظننننة 

وراا الجيزة من بين المحافظا  التني دنهد  م ن

ملحو اننننا فنننني مقنننندم منظومننننة التعلنننني  العننننالي 

د والبحننث العلمنني، وقنند  هننر ذلننب جلي ننا فنني مزاينن

عدد الجامعا  بالمحافظنة  ليصن  إجمنالي عندد 

الجامعنننننننننا  الح ومينننننننننة والخنننننننننا  واألزهننننننننننر 

كلينننة عنننام 88جامعنننا ، بهنننا 8بالمحافظنننة إلننن  

جامعنننننننا  ح ومينننننننة 7، مقارننننننننة بنننننننن 2020/2019

، كمنا ارمفنع 2014/2013كلية عنام 69و اصة، بها 

معهنننننداا عنننننام 31عننننندد المعاهننننند  ليصننننن  إلننننن  

2020/2019 .

امصنننننالاا، قامننننن  الدولنننننة بإنشننننناء مديننننننة زويننننن  

إلنن  العلميننة للعلننوم والت نولوجيننا، والتنني مهنندف

بننناء جينن  جدينند مننن القننادة والعلمنناء قننادر علنن  

لغ  نحو  إحدام مي ير كبير في المجتمع، بت لفة ب

.مليارا  جنيه4.2

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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الجيزة أيضاا من  إنشناء المقنر الجديند لليونسن و بن

مليننون 50بمدينننة السننادس مننن أكتننوبر بت لفننة 

جنينننه  والننن ي يهننندف إلننن  م نننوير المنظمنننة منننن 

وم  ال  التعناون الندولي فني مجنا  التربينة والعلن

ي وال قافنننة، حينننث مسننناه  بنننرام  اليونسننن و فننن

ي محقيا أهداف التنمينة المسنتدامة المحنددة فن

.2030  ة التنمية المستدامة لعام 

باإلضنننافة إلننن  ذلنننب مننن  إنشننناء جامعنننة القننناهرة 

الدولية، وذلنب فني إننار موجهنا  الدولنة إلحندام

نقلنننة عالميننننة للجامعننننا  المصنننرية، وفنننني  نننن  

قنا  فلسفة جامعة القاهرة التي مهندف إلن  ا نت

ن نحو جامعا  الجي  ال الث عنن نرينا  لنا كينا

ع أكنناديمي جدينند ومت امنن  قننا   علنن  الشننراكة منن

الجامعننننا  الدوليننننة ذا  ال قنننن  العننننالمي، حيننننث 

، حجننر األطنناس للمشننرو  2018وضننع فنني أبرينن  

. أكتوبر6بمدينة 

اني امصالاا، يض  فر  جامعة القناهرة الدولينة، مبن

ز األنش ة التعليمينة والمندرجا  ومن قنة مراكن

  األبحنام والعلننوم علنن  أعلن  مسننتوى، كمننا يضنن

أو  مبنننن  فننني مصنننر لدراطنننا  بحنننوم الحينننوان، 

باإلضننننننافة إلنننننن  من قننننننة المالعننننننا الرياضننننننية، 

وا طننننننتاد الرياضنننننني، إلقامننننننة منافسننننننا  دوري 

  الجامعا ، كما طنيت  مخصنيال طن ن لل نال

.وال البا  الوافدين

باإلضنافة إلن  إنشناء جامعننا  جديندة من  العمنن 

علننننن  م نننننوير الجامعنننننا  األ نننننرى، علننننن  طنننننبي  

اهرة، الم ا ، م  م نوير كلينة التجنارة بجامعنة القن

حيننننث منننن  افتتنننناس المرحلننننة األولنننن  مننننن أعمننننا  

لقاهرة الت وير والتحديث ب لية التجارة بجامعة ا

.2017يناير 

والتننننني مشنننننم  عننننندداا منننننن الخننننندما  الجديننننندة 

المقدمننننة لل ننننال  والخننننريجين وأعضنننناء هيئننننة 

التنننندري  والعنننناملين، وذلننننب فنننني إنننننار   ننننة 

، والبنرام  داملة لت وير البنية األطاطية لل لية

التعليمينننننننننة، واألعمنننننننننا  اإلدارينننننننننة، والتنننننننننيمين 

من والسننالمة، ومنميننة القنندرا  البشننرية، ومتضنن

:ملب األعما 
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إنشننننننناء  رفنننننننة ال نننننننوار  ال بينننننننة لتخننننننندم ▪

ال ننننننننننننال  وأعضنننننننننننناء هيئننننننننننننة التنننننننننننندري  

ينا  والعاملين، كما مقدم  ندمامها لبناقي ال ل

.    بالحرم الجامعي

أيضانننا مننن  افتتنننناس مسنننرس ال ليننننة بعننند إجننننراء▪

مجدينندا  دنناملة للمسننرس مننن نظنن  إضنناءة 

.وصو  و شبة مسرس

ام انتظن"إنشاء مبن  لخدما  داون ال ال  ▪

يعمننننن  بنظنننننام مقننننندي  الخدمنننننة " وانتسنننننا 

ع إل تروني نننننا وم بنننننا بنننننه أيضانننننا نظنننننام الننننندف

.اإلل تروني

إلنن  جاننننا قاعنننة لخنندما  الخنننريجين وننننال  

الدراطنننا  العلينننا ودننناون البنننرام  الخاصنننة 

ا والبرنام  المشترك مع جامعنة و ينة جورجين

.األمري ية

ويننننننيمي المعهنننننند الفننننننني فننننننوح المتوطننننننن  ▪

عاهد لت نولوجيا الس ة الحديد، عل  رأس الم

التنننننني عملنننننن  الدولننننننة علنننننن  إنشننننننا ها فنننننني 

.المحافظة

لن  ويهدف إل  مخري  دفعا  من الفنيين عل  أع

فني مستوى من ال فاءة لمواكبة الت ور الها ن 

مجنننا  السننن ب الحديدينننة بحينننث ي نننون الخنننري  

يننا ماهلاننا للتعامنن  مننع أحنندم أطنناليا الت نولوج

.في ه ا المجا 

والجنننننننندير بالنننننننن كر أنننننننننه قنننننننند دننننننننهد مصنننننننننيف

NewsUS للبننننننرام  إدراا2020األمري نننننني لعننننننام

مخصصنننا  مختلفنننة هننني، 10برنامجانننا ضنننمن 40

األحيننناء وال يميننناء الحيوينننة ن-العلنننوم الزراعينننة 

–الهندطنننننننة –ال نننننننا اإلكليني ننننننني -ال يميننننننناء 

وم المناعة ن علوم المنواد ن الصنيدلة ن الفيزيناء ن علن

.  الحيوان

ومننن  إدراا جامعنننة القننناهرة فننني مصننننيف جمينننع 

البننرام ، وحصنن  برنننام  صننيدلة جامعننة القنناهرة

م  عالمي نننا بيفضننن  مرمينننا لبرننننا107علننن  المركنننز 

.مصري عالمي ا
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، بلنغ 2020عنام " دنغهاى"وفيما يخال مصنيف 

عننندد الجامعنننا  فننني مصننننيف دننننغهاي  مننن  

جامعنننا   حينننث حننناز  جامعنننة القننناهرة الترمينننا 

كانننننننن  جامعنننننننة 2017، وفننننننني عنننننننام (401-500)

القاهرة هي الجامعة المصنرية الوحيندة المدرجنة 

20فنني التصنننيف فنني مصننر  والنن ي مضننمن عنندد 

جامعننة، 17النن ي دننم  2018جامعننة، ومصنننيف 

جامعننة، وكاننن  15والنن ي مضننمن 2017ومصنننيف 

جامعننة القنناهرة مننن ضننمن الجامعننا  المصننرية 

.التي أدرج  في ه ا التصنيف

ماطسننننة معليميننننة مصننننرية70أيضاننننا منننن  إدراا 

فنننننننننننننني مصنننننننننننننننيف الجامعننننننننننننننا  اإلطننننننننننننننباني

Ranking Web of Universities حينث 2020لعام ،

علنننن  655جنننناء  جامعننننة القنننناهرة فنننني المركننننز 

.مستوى الجامعا  العالمية

أصننننندر  جامعنننننة 2020وفننننني بننننندايا  ننننننوفمبر 

أعلن  "طتانفورد األمري ية منا راا قا منة بيطنماء 

األك نننننننر اطتشنننننننهاداا " ٪ منننننننن علمننننننناء العنننننننال 2

فنننننني مختلننننننف التخصصننننننا  وعنننننندده  حننننننوالي 

دولنننة، وضنننم  القا منننة 149ألنننف عنننال  منننن 160

عالماننننننننا مصننننننننري ا فنننننننني مختلننننننننف 397أطننننننننماء 

. من جامعة القاهرة48التخصصا ، من بينه  

69

88

2014/2013 2020/2019

أعداد كليات الجامعات الحكومية 

والخاص واألزهر بالمحاف ة خالل عامي 

(2014/2013–2020/2019)

(كلية)

..الفنيوالتعلي وزارة التربية والتعلي  : المصدر



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة الجيزة   | 25

ي متنوال  إنجننازا  الدولنة المصننرية علن  األرا، فنن

فنننني محقيننننا 2014المجننننا  ال قننننافي، مننننن  عننننام 

أهدافها، وعودة الهوية الوننينة، وهنو ومنا مرمنا 

ل قافينة، عليه مغييرا  ضخمة في البنية التحتية ا

وقنند حظنني ق ننا  ال قافننة فنني محافظننة الجيننزة 

بجننزء كبيننر مننن هنن ا الت ننوير، حيننث قامنن  الدولننة

ملينننون جنينننه، منهنننا مبلننننننغ896بدعمنننه بت لفنننة 

مليننننننننون جنيننننننننه للمشننننننننروعا  المنتهيننننننننة،359

للمشننننروعا  الجنننناري منفينننن ها، ومننننن  نننن   537و

إلنن  2019وصنن  عنندد قصننور وبيننو  ال قافننة عننام 

بيتانننننا وقصنننننراا  قافي نننننا، كمنننننا وصننننن  عننننندد دور 17

.مسارس في العام نفسه5المسارس العامة إل  

ويننننيمي فنننني مقدمننننة المشننننروعا  المهمننننة التنننني 

2014قام  بها المحافظة  ال  الفتنرة منن عنام 

:، ما يلي2020إل  

م نننوير ومجديننند صنننالة عنننرا مسنننرس البنننالون ▪

ة وصننالة بروفننا  فرقننه رضننا والفرقننة القومينن

.  مليون جنيه12بت لفة 

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة
"
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فة بلغ  م وير ومجديد م تبة البحر األعظ  بت ل

ة ملينننون جنينننه، ويت نننون المشنننرو  منننن  ال ننن11.5

نوابنننا ويضننن  بهنننو المننند   اطنننتقبا  جننناليري

لفي معروضا  فنية، وم تبة نف  مض  حوالي أ

اعنة كتا ، وطينما صنيفي، وكشنب موطنيق  وق

والي م نولوجيا المعلوما ، وم تبة عامة مض  ح

آ ف كتنننا  فننني مختلنننف المعنننارف والعلنننوم 7.5

فاا واآلدا  ويض  ال ابا األ ير مس حاا م شنو

م تبننة لانشنن ة ال قافيننة المفتوحننة، ومحتننوي ال

ال ال ننننة " ق ننننر الننننندى براينننن "علنننن  أعننننداد مجلننننة 

كتننننننا  ب ريقننننننة براينننننن  100إضننننننافة إلنننننن  عنننننندد 

للم فنننننننوفين لل بنننننننار والصنننننننغار موزعنننننننة علننننننن  

.  الم تبتين العامة وال ف 

  م ننوير طننور أكاديميننة الفنننون وإنشنناء منافنن▪

بينننننننننع كتنننننننننا وم تبنننننننننا ، وذلنننننننننب بت لفنننننننننة

م تبننننا  5ماليننننين جنيننننه، وهننننو عبننننارة عننننن 5

ومنافننننن  لبينننننع كتنننننا لنشنننننر النننننوعي ال قنننننافي

.ألهالي المن قة المحي ة باألكاديمية

ا نتهنننناء مننننن المرحلننننة األولنننن  مننننن مشننننرو  ▪

إنشننننناء ورا ومخنننننازن مركزينننننة فننننني مديننننننة 

خنازن السادس من أكتوبر، لينت  اطنتغالله كم

غنن  دي ننور لنندور العننرا المسننرحي بت لفننة بل

.مليون جنيه13.1

منن  ا نتهنناء مننن مشننرو  طننج  مو يننا مننرام▪

ر ماليين جنينه، بهندف منوفي4السينما، بت لفة 

  بنننند اإليجنننار فننني إنتننناا األفنننالم ومقننندي  الننندع

لنوزارة اللوجيستي للجهنا  المختلفنة التابعنة

ال قافننننننة ودنننننننبا  الموهننننننوبين المهتمنننننننين 

.بصناعة السينما

17
ة إجمالي عدد بينو  وقصنور ال قافن

.2019بالمحافظة في عام 

بيًتدددددددا وقصدددددددًرا

ددددددددددددددددددددددددددددا ثقافيًّ
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إنشننناء المعهننند العنننالي للموطنننيق  العربينننة▪

ملينننون جنينننه  وذلنننب 55بالمحافظنننة بت لفنننة 

دي  بهدف الحفا  عل  الترام الموطيقي القن

.وإعداد نال  وباح ين في ه ا المجا 

افتتنننننننناس متحنننننننننف رامنننننننننا صنننننننننديا بت لفنننننننننة▪

ملينننون جنينننه، ويت نننون المتحنننف منننن مبنننن 21

 ننننندمي فنننننيال دور واحننننند وبعننننن  الحجنننننرا ، 

ووردنننننه ومسنننننرس مفتنننننوس، وقاعنننننا  عنننننرا 

.ورا فنية

م نننننوير المسنننننرس العنننننا   الصنننننغير وال بينننننر ▪

.ماليين جنيه5.3بت لفة بلغ  

ألننف متننر مربننع 2.3حيننث مبلننغ مسنناحة المسننرس 

ر للمبننناني فقننن ، وهنننو عبنننارة عنننن المسنننرس ال بيننن

ة ويت ون من مبن  مندرا  رطناني، وصنالة، و رفن

.كنترو ، و شبة مسرس، و رف مم لين

م ننننوير المعهنننند العننننالي للفنننننون الشننننعبية ▪

.مليون جنيه11.2، بت لفة (المتحف)

م ننننوير دننننب ة المعلومننننا  بق ننننا  الفنننننون▪

.مليون جنيه2.1التش يلية، بت لفة 

ة وذلب بهدف ربن  جمينع إدارا  الق نا  بشنب 

اإلنترنننننن  للتحنننننو  الرقمننننني ومقننننندي  الخننننندما  

.ال قافية إل ترونيٍّا للجمهور

و  يم نننننن حصنننننر المشنننننروعا  ال قافينننننة التننننني 

طنننوا  الماضننية، طننواء فنني 7محققنن   ننال  الننن 

مجنننننننا   المسنننننننرس أو السنننننننينما أو الم تبنننننننا  

:و يرها من المجا  ، ويتم   أهمها في

دا  وردنننة مصننننيع األ نننام بقصنننر  قافنننة اإلبننن▪

.ألف جنيه800الفني، بت لفة 
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مشنننننرو  م نننننوير ومجهينننننز مقنننننر األكاديمينننننة ▪

المصننننرية للفنننننون برومننننا والجننننناس المصننننري 

.فينيسياببينالي

م نننننننننننننوير مسنننننننننننننرس متروبنننننننننننننو  بت لفنننننننننننننة ▪

.مليون جنيه1.3

إنشنناء متحننف محمنند محمننود  لينن  وحرمننه، ▪

.مليون جنيه93بت لفة 

أحمند دنوقي،-م وير متحف كرمنة ابنن هنان  ▪

.ألف جنيه400بت لفة 

م نننوير ورفنننع كفننناءة قصنننر األمينننرة طنننميحة ▪

مليننننون 1.8م تبننننة القنننناهرة، بت لفننننة -كامنننن  

.جنيه

وان م وير ومجهيز وحدة المونتاا ومصحيى ألن▪

.بإطتوديو األهرام

.ةم وير المعهد العالي للباليه بالمحافظ▪

12
م لفنننننة م نننننوير صنننننالة عنننننرا مسنننننرس

.البالون في محافظة الجيزة

مليددددددددددددددددددددددددددددون

5جنيددددددددددددددددددددددددددددددددد 
إجمننننننالي عنننننندد دور المسننننننارس العامننننننة 

.2019بالمحافظة عام 

مسدددددددددددددددددددددددددارح



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة الجيزة   | 29

طنننننننع  أجهنننننننزة وماطسنننننننا  الدولنننننننة  نننننننال  

رأة تمكةةةين المةةةالسنننوا  السنننبع الماضنننية إلنن  

اء منفينن اا لمننا جننالمصةةرية فةةي  ميةةع المجةةاالت 

ومنن أهمهنا 2030في اطتراميجية مم ين المنرأة 

حماية المرأة من ك  أد ا  العنف ضدها، وفني

إننننننار طنننننعي محافظنننننة الجينننننزة لتحقينننننا ذلنننننب 

ء الهنندف منن  إنشنناء أو  من قننة صننديقة للنسننا

في محافظة الجيزة، ومعد هن ه المن قنة األولن 

.من نوعها في مصر

ومهننندف هننن ه المن قنننة إلننن  مم نننين السنننيدا  

، والفتينننا  اجتماعي نننا ومواجهنننة  ننناهرة التحنننرا

و لا مساحا  عامة وآمنة للمرأة والفتاة، حيث

إن المن قنننة مضننن  مسنننرحاا ومعروضنننا  يدوينننة 

وورا عمنننننننننننننن  للرطنننننننننننننن  علنننننننننننننن  الزجنننننننننننننناا، 

ومننندريا السنننيدا  علننن  المشنننغو  ، ومعلننني 

الحياكننة، ومحننو األميننة، فضننلاا عننن إقامننة ننندوا 

.لت قيف السيدا 

ي وجنندير بالنن كر أن إنشنناء هنن ه المن قننة يننيمي فنن

منندن آمنننة  اليننة مننن العنننف ضنند "إنننار برنننام  

 ينة الممو  منن الوكالنة األمري" النساء والفتيا 

دة للتنمينننة الدولينننة ومنفننن ه هيئنننة األمننن  المتحننن

للمنننرأة بمصنننر بالشنننراكة منننع المجلننن  القنننومي

".ب حواء المستق"للمرأة، بالتنسيا مع جمعية 

ا، اقتصنننادي الجيزاوينننةوفننني إننننار مم نننين المنننرأة 

جننننناء  مسننننناهمة المجلننننن  القنننننومي للمنننننرأة 

رام  بننالجيزة بتنظنني  العدينند مننن األنشنن ة والبنن

ر  التدريبيننة علنن  عنندة مسننتويا  لتحقيننا الفننن

والخيننارا  أمننام المننرأة فنني المحافظننة وفقاننا لمننا 

:يلي

مننننن  عقننننند نننننندوا  موعينننننة وم قينننننف بإجمنننننالي▪

.آ ف طيدة3.6ندوة ليستفيد منها نحو 57

دورة 239كما م  عقند دورا  مدريبينة بإجمنالي ▪

.آ ف مستفيدة6.8واطتفاد منها نحو 

مننن  منننوفير قنننروا للمنننرأة المعيلنننة بإجمنننالي▪

.ألف مستفيدة1.1مليون جنيه لعدد 1.6

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأة
"
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معرضاا لتسنويا منتجنا 23مم  إقامة نحو ▪

ألنننف 15.7مشنننرو  المنننرأة المعيلنننة بإجمنننالي 

.مستفيدة

فننني طنننياح  متصننن  أنلقننن  المحافظنننة مبنننادرة 

وذلب بهندف دعن  مشنرو  2017عام " المشغ "

دة التم نننين ا قتصنننادي والتوعينننة للمنننرأة الوافننن

والمنننرأة المصنننرية، ومننن  منفيننن ه بفنننر  المجلننن 

القنننومي للمنننرأة بمحافظنننة الجينننزة، وقننند عملننن  

ننا  المبادرة عل  مجهيز الفر  بالم عندا  والماكي

الالزمنننننننة لتننننننندريا المسنننننننتفيدا  علننننننن  إقامنننننننة 

2019مشننننروعا  حرفيننننة صننننغيرة، و ننننال  عننننام 

ومحقيقنننننا لالطنننننتمرارية مننننن  مزويننننند فنننننر  الجينننننزة

ثة  وتتمبالخاما  والمعدا  لت مي  المشغ ، 

:أهم إنجازات المبادرة في

مننننندريا طنننننيدا  منننننن محافظنننننا  القننننناهرة ▪

والجينننننننزة والغربينننننننة والمنينننننننا علننننننن  فنينننننننا  

الخياننننننة، ومنننننوفير فنننننر  عمننننن  مسنننننتدامة 

.للمتدربين

عمنننن  دورا  فنننني مجننننا  صننننناعة العننننرا   ▪

.األميجروم 

.عم  دورا  في مجا  الرط  عل  القماا▪

عم  دورا  في مجنا  إنتناا األقنعنة الواقينة، ▪

ألنننننف قننننننا  واح ، 125مننننن  منننننن  اللهنننننا إنتننننناا 

.آ ف وصلة كروديه3.5و

مننننن  التعننننناون منننننع إحننننندى دنننننركا  الق نننننا  ▪

ن الخننا  فنني التنندريا علنن  فنيننا  ال ننب ، منن

.  ة ال  الم ب  ال ي م  مجهيزه بفر  الجيز

ممنن  إقامننة دورا  مدريبيننة فنني مجننا  صننناعة▪

.وإنتاجها باحترافيةالشي و مة

ممننننن  إننننننالح مبنننننادرة جبنننننر الخنننننوانر دعمانننننا ▪

دا  للنسننناء والفتينننا ، ومقننندي  الننندع  للسننني

، المعنننيال  مادي نننا وعيني نننا، ومجهينننز العنننرا  

ومسننننننديد المصننننننروفا ، وموزيننننننع الحقا ننننننا 

.الغارما المدرطية، وفب كر  ال  ير من 
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امصنننننننالاا، بلغننننننن  نسنننننننبة مسننننننناهمة النسننننننناء 

جهننننننننننناز منمينننننننننننة )بالمشنننننننننننروعا  الصنننننننننننغيرة 

المشنننروعا  المتوطننن ة والصنننغيرة ومتناهينننة

، فنني حننين بلغنن  نسننبة 2019عننام % 12.1( الصننغر

غر مساهمة النساء بالمشروعا  متناهينة الصن

 ننال  العننام نفسننه، وقنند طنناعد  جهننود % 67.9

الدولنننة فننني مجنننا  التم نننين ا قتصنننادي للمنننرأة

بمحافظننة الجيننزة فنني انخفنناا معنند  الب الننة

% 23، ليصننننن  إلننننن  (طننننننة64-15)بنننننين اإلننننننام 

. 2020عام 

قند أما فيما يخال التم نين ا جتمناعي للمنرأة، ف

عيننة أولنن  الدولننة اهتماماننا بالغاننا بالرعايننة ا جتما

والصنننحية للمنننرأة، وم قيفهنننا، وهنننو منننا انع ننن  

علنن  العدينند مننن الجهننود المب ولننة بالمحافظننة، 

حيننث قننام المجلنن  القننومي للمننرأة بالمحافظننة

يا بإعداد   ة لمواجهنة مشن لة األمينة بالتنسن

منننع المحافظنننة والهيئنننة العامنننة لمحنننور األمينننة 

 ينر ومعلي  ال بار واألنراف المعنية الح ومينة و

ة الح ومية والجمعيا  األهلية، وقد ركز  الخ 

علنننن  محننننو األميننننة لخمنننن  قننننرى محنننن  دننننعار 

وفةةه هةةإلا ا  ةةار ( نحننو قريننة  اليننة مننن األميننة)

:تم اآلتي

فصننننننو  104المشننننناركة فننننني افتتنننننناس عننننندد ▪

مسنننننننننتفيدة وذلنننننننننب 2562بإجمنننننننننالي عننننننننندد 

بمشنننننناركه الجمعيننننننا  األهليننننننة المختلفننننننة 

.بالمحافظة

  مننن  أيضانننا منظننني  نننندوا  فننني مجنننا  التعلننني▪

ننننندوة لتسننننتفيد 24ومحننننو األميننننة بإجمننننالي 

.امرأة1500

وفنني إنننار الرعايننة الصننحية حرصنن  الدولننة علنن  

تنظةةةةةةيم العليةةةةةةل مةةةةةةن األنشةةةةةةاة والبةةةةةةرام  

:يالتلريبية والعال ية في هإلا المجال كاآلت
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عمنن  قوافنن  نبيننة لرعايننة المننرأة صننحي ا مننع▪

ي مبننني حملننة ال شنننف المب ننر عننن أورام ال ننند

عنننن نرينننا إرطنننا  طنننيارة ال شنننف لجمينننع 

.أنحاء المحافظة

عقننند نننندوا  موعينننة وم قينننف صنننحي بإجمنننالي▪

.ألف فرد19.7ندوة ليستفيد منها 301

اد دورة مدريبية في ذا  المجنا  اطنتف16عقد ▪

. مستفيدة622منها عدد 

  منفينن  عننندد منننن الننندورا  التدريبينننة والقوافننن▪

.ال بية منها التوعية بفيروس طي

ا  عننن منفينن  ننندوا  لتوعيننة السننيدا  والفتينن▪

أضننرار الختنننان والنننزواا المب ننر والحرمنننان منننن 

.اإلرم والتعلي 

منوعننننن  أنشننننن ة وبنننننرام  الخننننندما  العالجينننننة 

ان المقدمة للمرأة عل  مستوى أحيناء الجينزة وكن

مننن أهمهننا القوافننن  ال بيننة المت املننة بجمينننع

التخصصنننننا  ومشنننننم  ال شنننننف والتشنننننخيال

جة وصرف األدوية بالمجان، ومحوي  الحا   الحر

ا للعننننالا بالمستشننننفيا  الح وميننننة إلنننن  جاننننن

المتابعنننننننة المنتظمنننننننة لهننننننن ه الحنننننننا   أ نننننننناء 

قافلنننة نبينننة واطنننتفاد منهنننا     185العنننالا بعننندد 

.ألف مستفيدة50.3

في ه ا السياح قام  المحافظة بعقد ندوا 

لينننة بيئينننة م قيفينننة بالمننندارس والجمعينننا  األه

ننننننندوة بإجمنننننننالي 27والجامعننننننا  بلننننننغ عننننننددها 

ألنننف مسنننتفيدة، كمنننا مننن  عقننند نننندوا  أ نننرى 2.4

آ ف مسنننننتفيدة، 3.5نننننندوة و89بإجمنننننالي عننننندد 

دورة بإجمننننالي35وعقنننند ننننندوا  مدريبيننننة بعنننندد 

.ألف مستفيدة1.4

وفةةةةي إ ةةةةار التمكةةةةين السيا ةةةةي للمةةةةرأة فةةةةي

:الم افظة تم القيام باآلتي

اطننننننتخراا ب اقننننننا  الننننننرق  القننننننومي لنحننننننو ▪

مليننننون 1.2ألننننف طننننيدة بت لفننننة ماليننننة 76.5

جنيننننننه، كمننننننا منننننن  إنننننننالح مشننننننرو  مبننننننادرة 

ب اقتنننننب)الموانننننننة للسنننننيدا  والفتينننننا  

. طتخراا ب اقة الرق  القومي( حقوقب
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ألننف 15.7من  عمنن  ب اقنا  انتخابيننة بإجمنالي ▪

.ب اقة انتخابية

دورة مدريبيننننة اطننننتفاد منهننننا 27منظنننني  عنننندد ▪

طننننيدة عننننن التيهينننن  السياطنننني للمننننرأة 538

وأهميننننة المشنننناركة فنننني العمنننن  السياطنننني 

  وموعينننة المنننرأة بحقوقهنننا القانونينننة ومفعيننن

.مشاركتها في ا نتخابا 

كمننننا حرصنننن  الدولننننة علنننن  منظنننني  العدينننند مننننن 

األنشنن ة والنندورا  والبننرام  مننن أجنن  التم ننين

القننانوني للمنننرأة ومجسننند ذلنننب فننني عقننند نننندوا  

ننننندوة ليسننننتفيد34لحقننننوح اإلنسننننان بإجمننننالي 

ألف طنيدة، والعمن  علن  مم نين المنرأة منن 2.9

و ةةةلور العليةةةل مةةةنمنننولي المناصنننا القيادينننة، 

القةةةةةةرارات الحزاريةةةةةةة ومةةةةةةن الم افظةةةةةةة ومةةةةةةن 

:أهمها

.معيين مساعدا  راطاء األحياء▪

.دغ  طيدة و يفة ر ي  مدينة▪

ض  مقررة فر  المجلن  القنومي للمنرأة إلن ▪

.المجل  التنفي ي للمحافظة

معينننننننين منننننننديرة لم تنننننننا دننننننناون المنننننننرأة ▪

.بالمحافظة

الموافقنننة علننن  معينننين النسننناء فننني منصنننا▪

.وكي  الوزارة

ا معيين عدد   بيس به من النساء في منص▪

.مدير عام

امنننننرأة بمراكنننننز قيادينننننة بالق نننننا  115دنننننغ  ▪

.الخا 

امننرأة بمجننال  إدارا  الجمعيننا  72ر اطننة ▪

.األهلية
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وعمننند  الدولننننة فنننني هننن ا السننننياح إلنننن  إنننننالح 

منظومننننة الشنننن اوى ويم نننن  م تننننا الشنننن اوى 

بمحافظنننة الجينننزة حلقنننة وصننن  بنننين المجلننن  

القننومي للمننرأة ونسنناء مصننر ممننن يعننانين مننن 

مييننز مشنن ال  متعلننا بننيي دنن   مننن أدنن ا  الت

ضننندهن أو معرضنننهن ألينننة ممارطنننا  متعنننارا 

ه ومبننندأ المسننناواة وم نننافا الفنننر  الننن ي ي فلننن

الدطننننتور والقننننوانين المصننننرية ومننننا التزمنننن  بننننه

.مصر في ا مفاقيا  الدولية

هننن ا، وقننند قننندم م تنننا الشننن اوى بنننالجيزة عننندة 

 دما  إلن  طنيدا  المحافظنة علن  درجنة عالينة 

منننن الجنننودة  ممنننا أهننن  الم تنننا للحصنننو  علننن  

فني مقيني  عمن  % 80المركز ال اني بنسنبة مقيني  

د م اما الش اوى بمحافظا  مصر، وقد م  عقن

العديننند مننننن النننندوا  واللقنننناءا  بيحيننناء ومنننندن 

ة المحافظننة للتعريننف بحقننوح المننرأة الشخصنني

ع واإلدارية، وذلنب بمقنار جمعينا  منمينة المجتمن

ومراكنننز الشنننبا  والجمعينننا  األهلينننة، والجننندير 

المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةحمي للمةةةةةةةةةةةرأة بالننننننننننن كر أن 

فةةةةةةةةةي الم افظةةةةةةةةةة يعمةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةنحي ا علةةةةةةةةةةه 

:ت قيق اآلتي

لقنننناء وننننندوة لتعريننننف المننننرأة 55منفيننن  عنننندد ▪

.بحقوقها وأهمية دورها في منمية المجتمع

وردنننننننة عمننننننن  للسنننننننيدا  60منفيننننننن  عننننننندد ▪

يرة لتعننريفهن بالمشننروعا  اإلنتاجيننة الصننغ

.ودروط إقامتها وإدارمها

ننننندوة  اصننننة لتوعيننننة المننننرأة 20منفينننن  عنننندد ▪

.بحقوقها ومم ينها وم قيفها

دورة مدريبننننة للسننننيدا  علنننن  25منفينننن  عنننندد ▪

األعمنننا  اليدوينننة وكيفينننة مسنننويقها وإعنننادة

.مدوير الخاما 

آ ف ب اقننننة رقنننن  قننننومي 6اطننننتخراا عنننندد ▪

.للسيدا 

67.9%
نسننننننننننننبة مسنننننننننننناهمة النسنننننننننننناء 

بالمشننننننروعا  متناهيننننننة الصننننننغر 

.2019بالمحافظة عام 
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

عادلدة  عمدت الدولة المصدرية خدالل السدنوات الماضدية  لدى تحقيد  تنميدة اقتصدادية ىداملة و

م ورخاء كل ربوع مصر .تسهم في تقدُّ



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

إجمننالي قيمننة ا طننت مارا  العامننة الموجهننة 

.2021/2020لمحافظة الجيزة بخ ة عام 

مليددددددددددددددددددددددار30.6

جنيددددددددددددددددددددددد 

إجمنننالي راوس األمنننوا  الم صننندرة للشنننركا  

ا طننننننننت مارية القا مننننننننة بالمن قننننننننة الحننننننننرة 

اإلعالميننة العامننة والخاصننة بمحافظننة الجيننزة

.2020حت  ديسمبر 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات5.1

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

2.4137.5
ألننننننننف مشننننننننرو  مننننننننن 44.4م لفننننننننة منفينننننننن  

.المشروعا  الصغيرة بالمحافظة

مليدددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددد 

إجمنننالي م لفنننة م نننوير أصنننو  معهننند بحنننوم 

.صحة الحيوان من األمراا الوافدة

696.2
م لفنننننننننننننة م نننننننننننننوير ومنننننننننننننرمي  المننننننننننننننانا 

والمعننننال  األ ريننننة بالمحافظننننة  ننننال  الفتننننرة

( 2020أكتوبر –2014يونيو )

23.7
مننننننننننننننننانا4إجمنننننننننننننننالي م نننننننننننننننوير عننننننننننننننندد 

صنننناعية بمحافظنننة الجينننزة  نننال  الفتنننرة منننن

(.2020أكتوبر –2014يونيو )

مليددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددون

جنيدددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"

 نننناني كبننننرى محافظننننا  م عنننندُّ محافظننننة الجيننننزة

الجمهوريننننننة، وبهننننننا أكبننننننر المنننننننانا الصننننننناعية 

دينند ، ومركننزاا  لتقنناء العوا طننت مارية فنني مصننر

العديند من محاور التنمية اإلقليمية  كمنا متمتنع ب

ي منننن المزاينننا التنافسنننية، و طنننيما إم انامهنننا فننن

محقيننننا الت امنننن  ا قتصننننادي مننننع المحافظننننا  

الحدوديننننننة لهننننننا، فضننننننلاا عننننننن وجننننننود الظهيننننننر 

الصنننحراوي الشاطنننع والننن ي يم نننن ا طنننتفادة

.منه في الخ   التنموية والزراعية

هنن ا، وبعنند ا نننال  علنن  الدطننتور  وعلنن  قننانون 

2017لسنننة 72ا طننت مار الصننادر بالقننانون رقنن  

وريننة و  حتننه التنفي يننة  وعلنن  قننرار ر نني  الجمه

بشننننين مشنننن ي  الننننوزارة 2018لسنننننة 269رقنننن  

ة ومعديالمننه  منن  مضننمين من قننة جنننو  محافظنن

األك ننننر احتياجاننننا ( أ)الجيننننزة مننننن منننننانا الق ننننا  

منننن قنننانون 11للتنمينننة فننني م بينننا ح ننن  المنننادة 

لن  وذلب وفقاا لقرار مج: ا طت مار المشار إليه

.2020لسنة 7الوزراء رق  

انا امصنالاا، متنوافر بالمحافظنة العديند منن المننن

بننني طننني: )الصنننناعية وا طنننت مارية، والتننني منهنننا

طنننننني للت ننننننوير الصننننننناعي، مجموعننننننة التنميننننننة 

الدولينننننننننة للمننننننننننانا وبنننننننننو ري الصنننننننننناعية، 

منننانا صننناعية 4  فضننلاا عننن وجننود (الصننناعية

.أ رى، والمن قة الحرة اإلعالمية

ق نننع أراا  دا ننن  المن قنننة 10مننن  ننننرس أيضاا، 

امننة أمننام المسننت مرين إلقروااالصننناعية بننيبو 

ق نننع أ نننرى 7مصنننانع ومننننانا  دمينننة، وننننرس 

صنر واقعة بالمن قة ا طت مارية أيسر نرينا م

ع إط ندرية الصنحراوي، ومتنراوس مسناحا  الق ن

.آ ف متر مربع3إل  أك ر من 500بين 

ق ننع مننن األراضنني أل ننراا 3كنن لب، منن   نننرس 

ق نننننع منننننن األراضننننني 8ا طنننننت مار الصنننننناعي، و

كمن قننننننننننة  نننننننننندما  مت املننننننننننة  بالمن قننننننننننة 

  ، باإلضنننافة إلننن  ذلنننب، منننروااالصنننناعية بنننيبو 

ية ق ع أراا  أ رى بالمن قة ا طنت مار5نرس 

إلنن     2أفدنننة بمسنناحا  متننراوس مننن 109بإجمننالي 

فننننداناا علنننن  جننننانبي نريننننا مصننننر إطنننن ندرية 83

.الصحراوي
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وفنننني السننننياح ذامننننه، قامنننن  الدولننننة بتخصننننيال 

قننة مليننون جنيننه لمنند دننب ة المرافننا للمن 220

ا طنننت مارية الواقعنننة بننندءاا منننن ميننندان الرماينننة

علنننن  نريننننا مصننننر إطنننن ندرية 28وحتنننن  ال يلننننو 

الصننحراوي، ويتضننمن المشننرو  منفينن  عنندد مننن

.المرافا الخدمية للمن قة 

امصننننننالاا، بلغنننننن  قيمننننننة ا طننننننت مارا  العامننننننة 

الموجهننننننننة لمحافظننننننننة الجيننننننننزة بخ ننننننننة عننننننننام 

ملينننار جنينننه بنسنننبة زينننادة 30.6نحنننو 2021/2020

موزعننة 2020/2019عننن   ننة عننام % 29.6بلغنن  

.مشروعا  منموية407عل  

مجنننندر اإلدننننارة إلنننن  اطننننتحواذ ق ننننا  اإلطنننن ان 

ن وم نننوير العشنننوا يا  علننن  النصنننيا األكبنننر مننن

، مننناله %35.3ا طنننت مارا  المسنننتهدفة بنسنننبة 

%.27ق ا  النق  بنسبة 

جديندة  تاماا، ارمفع عدد الشركا  ا طنت مارية ال

التننني منننن  ميطيسهنننننا بالمحافظننننة، حينننث بلغنننن 

، فنننني مقابنننن  2020ألننننف دننننركة  ننننال  عننننام 44

، بنسنبة زينادة 2014ألفي دركة جديدة فق  عنام 

، ليصنننن  بنننن لب إجمننننالي عنننندد %120بلغنننن  نحننننو 

إلنن  الشننركا  ا طننت مارية القا مننة بالمحافظننة

ألف دركة موزعة عل  الق اعا  الخدمينة،43.2

لننب اإلنشننا ية، الصننناعية، السننياحية، و يرهننا، وذ

بنننرأس منننننننننا  م صنننننننننندر قننننننندره 2020حتننن  عنننننننام 

ألنننف دنننركة 23.2ملينننار جنينننه، فننني مقابننن  328.3

بننرأس مننا  م صنندر قننندره    2014قا مننة حتنن  عننام 

ملينننننارا  جنينننننه، بنسنننننبة زينننننادة فننننني رأس 203.8

%.60الما  الم صدر مخ   

5.1
إجمنننننننننننالي راوس األمنننننننننننوا  الم صننننننننننندرة 

ن قننة للشننركا  ا طننت مارية القا مننة بالم

الحننننرة اإلعالميننننة العامننننة والخاصننننة حتنننن  

.2020ديسمبر 

مليدددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددد 
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صر، معدُّ محافظة الجيزة  اني كبرى محافظا  م

وم عنننندُّ مننننن كبننننرى المحافظننننا  التنننني يوجنننند بهننننا 

مننننانا صنننناعية  حينننث  يوجننند بهنننا العديننند منننن 

، المصننانع الغ ا يننة، وصننناعا  الغننز  والنسنني 

والصننننناعا  ال يماويننننة، والصننننناعا  المعدنيننننة

األطاطننننية، فضننننلاا عننننن الصننننناعا  الهندطننننية

. واإلل ترونية، وصناعا  التعدين

ومضننن  محافظنننة الجينننزة العديننند منننن المننننانا 

ة الصنننناعية، ومنهنننا المن قنننة الصنننناعية بمدينننن

آ ف فندان  6السادس من أكتوبر، علن  مسناحة 

روااباإلضنننافة إلننن  المن قنننة الصنننناعية بننننيبو 

ألنننننف فننننندان  ومتمينننننز بوجنننننود 1.4علننننن  مسننننناحة 

 ينة الصناعا  ال قيلنة، وصنناعة السنيارا ، واأل 

والمشنننننروبا ، وال باعنننننة والتعبئنننننة والتغلينننننف

.و يرها من الق اعا 

ومقنننع القرينننة ال كينننة فننني مديننننة السنننادس منننن

رى أكتننوبر  حيننث يوجنند العدينند مننن الشننركا  ال بنن

ي متعننددة الجنسننيا  واإلقليميننة والمحليننة  وهنن

مضن  مدينة حضنرية مرمفعنة ال  افنة السن انية و

ب بعضاا من الجامعا  الر يسنة فني مصنر  وكن ل

موجننند بهنننا مديننننة اإلنتننناا اإلعالمننني، واحننندة منننن 

المنننانا الحننرة العامننة فنني مصننر والمخص صننة

. لصناعة السينما واإلعالم

ا  في طياح  متص ، نجح  الدولنة فني دعن  ق ن

الصنننناعة والمشنننروعا  الصنننغيرة بالمحافظنننة 

ملينننار جنينننه  نننال  48.6بت لفنننة إجمالينننة بلغننن  

، األمنننر الننن ي (2020أكتنننوبر –2014يونينننو )الفتنننرة 

ء نجننى فنني مننوفير فننر  عمنن  للشننبا  مننن أبنننا

.المحافظة

مننننننانا صنننننناعية 4فضنننننلاا عنننننن م نننننوير عننننندد 

بالمحافظنننننننننننننة بت لفنننننننننننننة إجمالينننننننننننننة بلغننننننننننننن  

ملينننننار جنينننننه، باإلضنننننافة إلننننن  منفيننننن  عننننندد23.7

ألنننف مشنننرو  منننن المشنننروعا  الصنننغيرة 44.4

.مليار جنيه2.4بت لفة 

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةارة

"
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وفنننني هنننن ا اإلنننننار، مسننننع  الدولننننة جاهنننندة إلنننن  

ية مددين وبناء العديد من المشنروعا  الصنناع

ومنوفير بالمحافظة، في طبي  منشي  الصناعة،

.فر  العم  للشبا  من أبناء المحافظة

:ومن أبرز تلك المشروعات

افتتننناس معنننرا منتجنننا  مصنننانع المن قنننة ▪

، وذلب في 2017في مايو روااالصناعية بيبو 

إنننننار طننننعي الدولننننة لت ننننوير مسننننتوى األداء 

للخنننننننندما  التنننننننني يقنننننننندمها الجهنننننننناز اإلداري 

سننني  للمن قنننة الصنننناعية وا طنننت مارية ومب

ع  اإلجننراءا   مشننجيعاا لالطننت مار، كمننا مسنن

المحافظنننننننة إلننننننن  ضننننننن  مسننننننناحا  جديننننننندة 

لمجابهنننة ال لبنننا  المتزايننندة علننن  منتجننننا 

مصانع المن قنة الصنناعية، وذلنب منن  نال 

فنننداناا جدينننندة كتوطننننعا  120ضننن  مسنننناحة 

. للمنانا الصناعية بالمحافظة

للصننننننننناعا  إل تروطننننننننتارافتتنننننننناس مصنننننننننع ▪

الهندطنننننننية واألجهنننننننزة المنزلينننننننة بمن قنننننننة

، وال ي يضن  2018أكتوبر الصناعية في يناير 6

ة  العديننند منننن اإلم اننننا  الت نولوجينننة الحدي ننن

ة حيننننث  يعمنننن  بال امنننن  بشنننن   آلنننني، بنسننننب

،%80م وننننننننننننننا  محلينننننننننننننة مصننننننننننننن  إلننننننننننننن  

  وبخبننننرة وم نولوجيننننا إي اليننننة حدي ننننة معمنننن

.اإلل ترونيالت ويدبنظام 

23.7
منننننننانا4م لفننننننة م ننننننوير عنننننندد 

ونيننو ي)صننناعية بننالجيزة فنني الفتننرة 

(.2020أكتوبر –2014

مليددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددد 
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و إحننال  ومجدينننننند الم ابنننع األميريننة فنني يونينن▪

مليننون جنيننه، 28بت لفننة إجماليننة بلغنن  2019

وذلنننب فننني طنننبي  ا رمقننناء بق نننا  ال باعنننة

ة فننني مصنننر، ودعمنننه بنننيبرز اآل   الت نولوجيننن

.  الحدي ة

إنشننننننناء مصننننننننع إنتننننننناا الغنننننننازا  ال بينننننننة ▪

الصنننننناعيةروااوالصنننننناعية بمن قنننننة أبنننننو 

.2019بالجيزة في أكتوبر 

وح ي سه  المشرو  فني مغ ينة احتياجنا  السن

المحليننننننننة منننننننننن األكسنننننننننجين ال بننننننننني النننننننننالزم 

ينند للمستشننفيا  والمراكننز ال بيننة، ودعنن  العد

مننن المشننروعا  اإلنتاجيننة كنن لب ا طننتخداما 

صننناعة الصنناعية بشننركا  المنتجنا  البتروليننة و

الننننننورح والمنسننننننوجا  وعنننننندد مننننننن الصننننننناعا  

ا هكمنننا بلغننن  م لفنننة إنشننن. الغ ا ينننة والدوا ينننة

.  مليون جنيه250

خننزين افتتنناس أكبننر  الجننا  ومبننرلدا  لحفنن  وم▪

التمنننور لصنننغار المنننزارعين بالواحنننا  البحرينننة

، بسنننننننعة اطنننننننتيعابية مصننننننن  2021ننننننننوفمبر 

ألننننف نننننن، وبت لفننننة إجماليننننة بلغنننن  24إلنننن  

.مليون جنيه20

ع  كمنننا مقنننوم الدولنننة بامخننناذ التننندابير الالزمنننة لننند

:المشروعا  بالمنانا الصناعية، أبرزها

ينة دع  ومشجيع الصنناعا  الصنغيرة ومتناه▪

الصنننغر بالمحافظنننة، وذلنننب فننني إننننار مقليننن  

معننننند   الب النننننة، والتنننننروي  ل قافنننننة رينننننادة 

األعمننا  ومشننجيع الشننبا  علنن   لننا فننر 

.العم  الموامية

9246وذلننب بموجننا قننرار محنناف  الجيننزة رقنن  

بإصنننننندار   حننننننة العمنننننن  بجهنننننناز : 2014لسنننننننة 

الحننننننرفيين والصننننننناعا  الصننننننغيرة بمحافظننننننة 

.  الجيزة



44|محاف ة الجيزة  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

مشنننن ي  لجنننننة التظلمننننا  الخاصننننة بإيقنننناف▪

نشننننننناط المنشنننننننب  الصنننننننغيرة والمتناهينننننننة 

الصغر بمحافظة الجينزة، وذلنب بموجنا قنرار

.2021لسنة 207محاف  الجيزة رق  

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

3.7

5.7

2014 2020

ل عدد المنشآت الصناعية الُمسجلة خال

2020و2014عامي 

(أل  منشأة)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

266.0

376.1

2014 2020

عدد العاملين في المنشآت الصناعية 

2020و2014الُمسجلة خالل عامي 

(أل  عامل)
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مبلنننننغ إجمنننننالي المسننننناحة المزروعنننننة بمحافظنننننة 

، 2020آ ف فنننننننندان عننننننننام 209.2الجيننننننننزة نحننننننننو 

ومشنننننننننتهر المحافظنننننننننة بزراعنننننننننة المحاصننننننننني  

وفيمننننا يتعلنننننا-النننن رة، والقمنننننى-ا طننننتراميجية 

باإلنتننناا الحينننواني، وصننن  إنتننناا المحافظنننة منننن

ألننف نننن فنني السنننة، 24.6اللحننوم الحمننراء إلنن  

يضناء بينما يبلنغ إنتناا المحافظنة منن اللحنوم الب

ألننننف ننننننن فنننني العنننننام نفسننننه، حينننننث يوجننننند 18

/ مسنننمين)مزرعنننة مادنننية 627بالمحافظنننة نحنننو 

.مسمينبدارىمزرعة دواجن 355، ونحو (ألبان

عي وقد جاء التقدم في ملب المادرا  نتيجة ط

الدولننننة بمختلننننف األدوا ، والمننننوارد، والوطننننا   

المتاحننننة إلنننن  النهننننوا بالمشننننروعا  البح يننننة

ن بالق ا  الزراعني، وم نوير البحنوم الزراعينة، ومن

ة  نننن ز معزيننننز إنتنننناا المحاصنننني  والسننننلع الغ ا ينننن

.عالية الجودة

:ومن أبرز المشروعات في هإلا السياق

مشننرو  اطننت ما  بحننوم م ننوير نننرح الننري ▪

يمننة والصننرف ومغ يننة النبامننا  باألراضنني القد

ة والجديدة، والن ي يهندف إلن  محسنين وصنيان

األراضننني لتحقينننا أعلننن  عا ننند اقتصنننادي منننن 

اطنننتخدام وحننندة األرا، والميننناه، والسنننماد، 

فننننننني  ننننننن  الظنننننننروف المنا ينننننننة المصنننننننرية 

ة المختلفنننننة، ونننننندرة الميننننناه، بت لفنننننة إجماليننننن

.مليون جنيه20.6بلغ  

م نننوير المعمنننن  المركنننزي لابحننننام وم ننننوير ▪

نخيننن  النننبلى بنننالجيزة، وذلنننب فننني إننننار زينننادة 

ة أعداد النخي  من  ال  م نينب زراعنة األنسنج

والمشننننننام  المخصصننننننة لتربيننننننة الفسننننننا  

س ممادنننياا منننع طياطنننة الدولنننة فننني اطتصنننال

، ودننننننرح مودنننننن  األراضنننننني الجدينننننندة م نننننن  

العوينننننا  بننننالوادي الجدينننند، حمايننننة وم ننننوير 

لى األصننناف المصننرية المحليننة مننن نخينن  الننب

إجمالية وبحث كيفية ا طتفادة منها، بت لفة

. مليون جنيه28.4بلغ  

الزراعةةةةةةةةةةةةةة وا تصةةةةةةةةةةةةةال  

األراضةةةةةةةي

"
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م نننوير أصنننو  معهننند بحنننوم صنننحة الحينننوان ▪

ة بهنندف مشننديد الرقابننة الصننحية علنن  األ  ينن

ا ذا  األص  الحيواني والمستوردة من الخنار

والمنتجنننننة محلي نننننا لل شنننننف عنننننن مسنننننببا 

رة، األمراا، ومي روبا  الغ اء والبقاينا الضنا

فضنننننلاا عنننننن الحفنننننا  علننننن  صنننننحة الحينننننوان 

وحمايتنننننه منننننن األمننننننراا الوافننننندة، بت لفننننننة 

.مليون جنيه137.5إجمالية بلغ  

م ننوير إدارة مركننز البحننوم الزراعيننة وذلننب فنني▪

إننننار الحاجنننة إلننن  وضنننع اطنننتراميجية دننناملة 

انة للقيام بيعما  الت وير من إنشاءا ، وصني

المبننننناني ورصنننننف ال نننننرح، وملبينننننة احتياجنننننا 

ينننة اإلدارا  التابعنننة للمشنننرو ، بت لفنننة إجمال

. مليون جنيه43.3للمشرو  بلغ  

المشنننننرو  القنننننومي لزراعنننننة وإنتننننناا أصنننننناف ▪

قصنننا طننن ر جديننندة بمركنننز البحنننوم الزراعينننة

اف ، وال ي يهدف إل  مقيي  وإك ار األصنن2017

المبشنننننرة المتنننننوافرة لننننندى معهننننند بحنننننوم 

بننن ور المحاصننني  السُّننن رية، واطنننتيراد ع ق ننن  و

أصنننننناف مجارينننننة منننننن الننننندو  التننننني مناطنننننا 

 روفهننننننا الجويننننننة والبيئيننننننة  ننننننروف البيئننننننة 

.المصرية

ناف كما مضمن المشرو  برنام  مربية وإنتاا أص

ى قصا الس ر مح  الظروف المصرية، وقند نجن

ا بالفعنن  فنني إنتنناا صنننفين مبشننرين مننن قصنن

، بت لفنننة إجمالينننة للمشنننرو  بلغننن 2017السننن ر 

.ماليين جنيه5.4

مشننننرو  محننننديث ورفنننننع كفنننناءة نظننننام فنننننرز ▪

ي مصنر الق ن العتيا اليدوي المت بع حاليانا فن

فنرز   بهدف اطتخدام التقنيا  الحدي نة ل2018

ا  وفحننال األلينناف الق نيننة لتجدينند مواصننف

الجننودة بدقننه عاليننة ممننا يننادي إلنن  محسننين 

رمبنننننننة الق نننننننن، وزينننننننادة مسنننننننويا الق نننننننن،

.بت لفة إجمالية بلغ  مليون جنيه

19.3
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  مشنرو  م نوير أطناليا اإلردناد الزراعني منن▪

و يننننزا  مسننننتمراا  بهنننندف إعننننادة 2018عننننام 

ا  ميهي  منظومة المنوارد البشنرية فني الق ن

يننو  الريفنني متم لننة فنني المننزارعين، وربننا  الب

قننناء الريفينننا ، والشنننبا  الريفننني، وذلنننب لالرم

ينة بمهارامه  في مجا  الزراعنة، بت لفنة إجمال

.مليون جنيه2.4بلغ  

م نننننوير قننننندرا  معمننننن  ا تبنننننارا  السُّنننننمية ▪

لالعتمننناد بمركنننز البحنننوم الزراعينننة منننن  عننننام 

و يننزا  مسننتمراا  بهنندف إعننداد معمنن  2020

يننننة ا تبننننارا  السُّننننمية وفقننننا للمعننننايير الدول

.مليون جنيه14.3بت لفة إجمالية بلغ  

الوقاينننننة منننننن أمنننننراا ال ينننننور الفيروطنننننية ▪

والسننننننني رة عليهنننننننا باطنننننننتخدام اللقاحنننننننا  

حننر المنتجننة فنني النبامننا  لمن قننة حننوا الب

، ويهنندف المشننرو  2020األبنني  المتوطنن  

إلنننن  إنتنننناا أدوا  مشخيصننننية لل شننننف عننننن

فننني الننندواجن " جنننامبورو"و، "نيوكاطننن "منننرا 

.مليون جنيه1.5بت لفة إجمالية بلغ  

: مشنننننننرو  م افحنننننننة الفيروطنننننننا  النبامينننننننة▪

الممرضننننننننننننننا  والحوامنننننننننننننن  الفيروطننننننننننننننية 

البرومينننننننننا  والمنتجننننننننا  األيضننننننننيةإلنتنننننننناا 

، والنننن ي يهنننندف 2020النانومتريننننةوالجزيئننننا  

إلننن  وضنننع جهننناز منننناعي متقننندم منننن المنننواد 

وال كينننننة دا ننننن  النبنننننا  بهننننندف النانومترينننننة

م افحننننة األمننننراا محنننن  الدراطننننة، بت لفننننة 

ألننننف يننننورو بمننننا يعنننناد 350إجماليننننة بلغنننن  

. ماليين جنيه6.6

مشننننننرو  مو يننننننا بعنننننن  مصننننننادر ال ننننننروا  ▪

ال بيعيننننة فنننني مصنننننر مننننن  ننننال  م نولوجيننننا 

، بهننندف مو ينننا وحفننن  2020بننناركود DNAالنننن 

معلومنننننننننا  ال نننننننننروا  والمنننننننننوارد الورا ينننننننننة 

المصنننننرية، وحماينننننة حقنننننوح امنننننتالك األننننننوا  

رينننا النبامينننة ال بينننة البرينننة المصنننرية عنننن ن

عمنن  بصننمة ورا يننة لهننا بيحنندم ال ننرح وهنني 

هنا من  ال  إيندا  معلومام" الباركودن "مقنية 

 لفنننة الورا ينننة فننني البننننب الننندولي للجيننننا ، بت

.  مليون جنيه2إجمالية بلغ  
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قمننننى الخبننننز مي روبيننننوممشننننرو  اطننننتخدام ▪

بندأ المصري لتحسنين محملنه للجفناف والن ي

.2020عام 

  بهننننندف 2023ومنننننن المقنننننرر ا نتهننننناء مننننننه 

محسننين جننودة إنتنناا القمننى المصننري، ورفننع 

كفنننننناءة إنتاجيتننننننه بت لفننننننة إجماليننننننة بلغنننننن 

.مليون جنيه1.7

اطت ما  معهد بحنوم اللقاحنا  واألمصنا  ▪

.2021بمركز البحوم الزراعية 

والنن ي يهنندف إلنن  م ننوير ومحننديث اللقاحننا 

الفيروطنننننننننننننية، والب تيرينننننننننننننة، وال فيلينننننننننننننة، 

لزينننننادة معننننند   واألنتيجيننننننا واألمصنننننا ، 

إنتاجهنننننننننننننا منننننننننننننع ا رمقننننننننننننناء بهنننننننننننننا إلننننننننننننن  

لغن  المستويا  العالمينة، بت لفنة إجمالينة ب

.  مليون جنيه33

ي مشننرو  ا طننتفادة مننن التمننور المصننرية فنن▪

.2021إنتاا بع  األ  ية الو يفية 

بهنندف اطننتخدام التمننور المصننرية فنني إنتنناا

مننننواد  يننننر مقليديننننة كبنننندا   السنننن ر، ودبنننن 

.التمر، ومسحوح التمر

فضنننلاا عنننن دعننن  المنتجنننا  الغ ا ينننة الغنينننة

بعنصنننننر بالحدينننننند، وذلننننننب بت لفننننننة إجماليننننننة

. مليون جنيه2للمشرو  بلغ  

اطت ما  معهد بحنوم اللقاحنا  واألمصنا  ▪

.2021بمركز البحوم الزراعية 

داا عالوة عل  ذلب، منولي الدولنة اهتمامانا دندي▪

ا  بتددين وميطي  المشروعا  الزراعية ذ

ال نننننننابع الخننننننندمي لننننننندع  وم نننننننوير صنننننننغار 

المننزارعين، ومسنناعدمه  علنن  زيننادة د ننوله  

.وا رمقاء بمستوى معيشته 
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:ومن أبرز تلك المشروعات

اطنننت ما  مي ننننة منظومنننة الحينننازة الزراعينننة▪

وبنننناء قاعننندة بياننننا  الحنننا زين علننن  مسنننتوى

و  ينننزا  مسنننتمر ا، 2014الجمهورينننة بنننالجيزة 

ميننة وذلنب فنني طننبي  مننوفير قاعنندة بيانننا  قو

مدققنننة ب ننن  حينننازا  األراضننني الزراعينننة علننن  

ة مستوى الجمهورينة، وإصندار الب اقنة ال كين

.بالحيازا  الزراعية

منننادي ملنننب المنظومنننة إلننن  مننندقيا الحينننازا 

علنننن  مسننننتوى الجمهوريننننة، والقضنننناء علنننن  

الحينننازا  الوهمينننة، وإح نننام السننني رة علننن  

جميننع الحيننازا  وضننمان عنندم التزويننر، وذلننب 

.مليون جنيه582.8بت لفة إجمالية بلغ  

  نننننننننننة دعننننننننننن  المشنننننننننننروعا  الصنننننننننننغيرة ▪

والمتوطنن ة فنني الق ننا  الزراعنني، وذلننب فنني

طننبي  إيجنناد فننر  عمنن  لصننغار المننزارعين 

مننننن أبننننناء المحافظننننة، وزيننننادة النننند و  فنننني 

.المنانا الريفية

احنة باإلضافة إل  محسنين فنر  العمن  المت

لننندى صنننغار المنننزارعين، ومنننوفير المسننناعدا  

، وذلننب الفنينة للمنتفعننين فنني الق نا  البن نني

.  مليون جنيه514.9بت لفة إجمالية بلغ  

مخصنننيال جملنننة منننن ا طنننت مارا  الزراعينننة ▪

المسننتدامة، بهنندف رفننع مسننتوى المعيشننة

.بين صغار المزارعين

ة وذلب محقيقاا ألهداف الدولة نحو المسناهم

فننني الحننند منننن الفقنننر بنننين صنننغار المنننزارعين 

والحينننازا  الصنننغيرة، وزينننادة األمنننن الغننن ا ي 

لفقننننراء الريننننف مننننن اإلنننننام والنننن كور، وذلننننب 

.مليون جنيه325.4بت لفة إجمالية بلغ  
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وفيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بتنميةةةةةةة الثةةةةةةروة ال يحانيةةةةةةة

، فقنند دأبنن  الدولننة علنن  بنن   الجهننود، واللا نةةة

ومددنننننين المشنننننروعا  القومينننننة بالمحافظنننننة، 

وإنننننننالح حمننننننال  التحصننننننين وال شننننننف عننننننن 

برز الحيوانا  المصابة باألمراا المعدية، ومن أ

:ه ه الجهود

إننننننالح قافلنننننة بي رينننننة اطنننننتهدف  ال نننننروة ▪

ركنننز بمدنننبرامن الحيوانينننة للمنننزارعين بقرينننه 

ومديننننه أبنننو النمنننرس بمحننناف  الجينننزة  وقننند 

وانية  قام  القافلة بال شف عل  ال روة الحي

ة وعقننند النننندوا  اإلردنننادية البي رينننة لتوعيننن

المننننزارعين بال شننننف المب ننننر عننننن األمننننراا، 

وكيفينننننة التعامننننن  السنننننريع معهنننننا وموزينننننع 

.األدوية والجرعا  مجاناا

ا  كما م  إنال  المواننين بالقرينة ب نرح الحفن

بننننر علنننن   ننننرومه  الحيوانيننننة ومنميتهننننا، حيننننث معت

مصننندر النننرزح النننر ي  لسننن ان القرينننة، ونجحننن  

رأس ماديننة، 586الحمنننلة في فحننننننال وعنننننالا 

آ ف ننننا ر، ومقننندي  العنننالا الوقنننا ي وصنننرف 5و

. األمصا  الالزمة لها

24.6

18

الماىية الدواجن

ر   جمالي اإلنتا  من اللحوم داخل المجاز

الحكومية بالمحاف ة والسلخانات

2020عام 

(أل  طن)

وزارة الزراعة واطتصالس ا راضي: المصدر



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة الجيزة   | 51

متنننننوافر فننننني ن ننننناح محافظنننننة الجينننننزة مننننننانا 

اطنننننتخراا منننننوارد معدينيننننننة ك ينننننرة ومنننننن أهنننننن  

فنني المننوارد ا طننتخراجية والتعدينيننة المتننوافرة

المحافظنننة منننوارد معظمهنننا يننند   فننني عملينننة 

الرمننننننننن ، النننننننننزل ، )التشنننننننننييد والبنننننننننناء م ننننننننن  

كمننا يوجنند  ننام( الحجننر الجيننري، ال فلننة، البازلنن 

. رةفي الواحا  البحرية ب واللباطترالحديد 

وقامنننن  الدولننننة بنننندع  ق ننننا  البتننننرو  وال ننننروة 

ة المعدنيننننة بمحافظننننة الجيننننزة بت لفننننة إجمالينننن

ملينننننون جنينننننه، ومشنننننم  مننننند  ننننن  63.3بلغننننن  

.أكتوبر6 از لتغ ية موطعا  مح ة كهرباء 

ي كمننا عملنن  الدولننة علنن  موصنني  الغنناز ال بيعنن

، لتوصننني  2018لمركنننز ومديننننة العيننناط طنننبتمبر 

ملينننون وحننندة طننن نية  نننال  1.4الغننناز ال بيعننني 

.2018عام 

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروة

المعلنيةةةةةةةةةة

"
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كما يت  مد   نوط الغناز للمنوانن بندون مقندم 

جنيهانننا دنننهري ا يسننندد علننن  فنننامورة30وبمقابننن  

دننهراا   وذلننب بالتعنناون 72ا طننتهالك بإجمننالي 

مننننع وزارة البتننننرو  لتسننننهي  جميننننع اإلجننننراءا  

رو  للمنننواننين المتقننندمين، وينننت  منفيننن  المشننن

ألننننف وحنننندة 30ق اعننننا  بإجمننننالي عنننندد 4علنننن  

. ط نية

  وحرصاننا مننن الدولننة علنن  مننوفير كنن  طننب  النندع

د لت وير ه ا الق ا  قام  الدولة بإصندار العدين

مننننن التشننننريعا ، والقننننرارا  الوزاريننننة التنننني مننننن 

:أهمها القرارا  التالية

مخصيال ق عة أرا ملنب الوحندة المحلينة▪

الواحنننا  / علننن  نرينننا مصنننر منديشنننةلقرينننة 

، النننر ي  بالواحنننا  البحرينننة محافظنننة الجينننزة

إلقامننة مح ننة وقننود مابعننة للوحنندة المحليننة 

عليهننننا وذلننننب بموجننننا قننننرار ر نننني  الننننوزراء

.2015لسنة 1665رق  

برنشننننننن مخصنننننننيال ق عنننننننة أرا بناحينننننننة ▪

از التابعة لمركز العياط، إلقامنة مركنز موزينع  ن

عليها، وذلب بموجنا قنرار ر ني  النوزراء رقن  

. 2016لسنة 921

مخصننيال ق عننة أرا كا نننة بزمننام منشننية ▪

محافظنننة الجينننزة، -مركنننز أنفنننيى -طنننليمان 

غنناز لصننالى الشننركة المصننرية لنقنن  وموزيننع ال

يها، إلقامة مستود  بوماجاز عل( بوما جاط و)

2696وذلننب بموجننا قننرار ر نني  الننوزراء رقنن  

.  2016لسنة 

مخصننيال ق عننة أرا ضننمن أرا الجنابيننة▪

 قنة اليمن  لمصرف الحي  بناحية ناهينا، بمن

كرداطنننننة لصنننننالى الشنننننركة المصنننننرية لنقننننن  

، إلقامنننننننة "بومنننننننا جاطننننننن و"وموصننننننني  الغننننننناز 

مسننتود  بوماجنناز عليهننا وذلننب بموجننا قننرار 

.2016لسنة 3351ر ي  الوزراء رق  

هننننننن ا، وقننننننند بلنننننننغ عننننننندد السنننننننيارا  المحو لنننننننة 

ألنف طنيارة بنهايننة 73.9للعمن  بالغناز ال بيعني 

.2020عام 
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ونيننة متميننز محافظننة الجيننزة بانتشننار اآل ننار الفرع

القديمة مما جعلهنا منن أولن  المحافظنا  جن باا 

ة، للسنننياس، ومضننن  أهننن  اآل نننار الفرعونينننة العريقننن

 ، وهي أهرامنا  الجينزة ال ال نة، ومم نا  أبنو الهنو

ي دا نرة باإلضافة إل  اآل ار الفرعونية فإننه يقنع فن

ي المحافظنننة ال  ينننر منننن المتننناحف والحننندا ا التننن

مننننادي إلنننن  جنننن   السننننياحة الخارجيننننة والدا ليننننة 

المتحننف الزراعنني، ومتحننف الفننن الحننديث، : منهننا

.وحديقة الحيوان

كما يوجد بالمحافظة العديد من منانا الجن  

، ومن قننة آ ننار رواامن قننة أبننو : األ ريننة، منهننا

طننننقارة، ومن قننننة آ ننننار مينننن  رهينننننة، ومن قننننة 

دهشننننور، ومن قننننة الواحننننا ، وهضننننبة الجيننننزة، 

ويبلنننغ إجمنننالي عننندد الفننننادح والقنننرى السنننياحية

فننادح 9، بواقع 2020فندقاا عام 60بالمحافظة 

فننندقاا 17فننندقاا أربننع نجننوم، و11 منن  نجننوم، و

فننادح نجمنة 9فنندقاا نجمتنان، و13 الم نجوم، و

. واحدة، وفندح واحد مح  التصنيف

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة واآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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  وحماينة امصالاا أول  الدولة اهتماماا كبيراا بتنرمي

  المنننانا والمعننال  األ ريننة، فنني طننبي  الحفننا

علنننن  التننننرام، ومنشنننني  السننننياحة، حيننننث قامنننن  

لفننننة الدولنننة بت نننوير ومننننرمي  ملنننب المننننانا بت 

مليننون جنيننه  ننال  الفتننرة696.2إجماليننة بلغنن  

، ومننن أبننرز هنن ه 2020حتنن  أكتننوبر 2014يونيننو 30

:المشروعا 

بمن قننة آ ننار طننقارة أوننناسإعننادة فننتى هننرم ▪

بعد  لقه من  عنام 2016للزيارة ألو  مرة عام 

. ألف جنيه400بت لفة إجمالية بلغ  1998

اننننة منفيننن  مشنننرو  منننرمي  وافتتننناس موقنننع جبز▪

العمنننا  بمن قنننة آ نننار الهنننرم للزينننارة ننننوفمبر

  حيننننث  قامنننن  الدولننننة مم لننننة فنننني وزارة 2017

.ما السياحة واآل ار بافتتاس موقع جبانة الع

فنننني الجبانننننة " إف ننننع وفننننو "افتتنننناس مقبننننرة ▪

، الشننرقية للمجموعننة الهرميننة للملننب  وفننو

وذلنننب بعننند انتهننناء أعمنننا  الصنننيانة والتنننرمي 

"  وفننو"الننالزم لهننا، والتنني مخننال ابننن الملننب 

ي، والن ي حمنن  ألقاباننا عديندة م نن  األميننر الننورا 

وكننناهن  وفنننو، وأمنننين  زاننننة مصنننر السنننفل ، 

.ومرجع ه ه المقبرة لعصر األطرة الرابعة

بالجباننننننننة " 4نفنننننننر طشننننننن "افتتننننننناس مقبنننننننرة ▪

رة الشرقية، والتي مرجنع إلن  عصنر نهاينة األطن

الخامسننة وبدايننة السادطننة، وحمنن  صنناحبها 

، ومضننن  المقبنننرة "كنننام  أطنننرار الملنننب"لقنننا 

منننا ر لصنناحا المقبننرة مننع عا لتننه، ومنننا ر 

ر صننناعة الفخننار، وذبننى ال يننران، وصننيد ال يننو

.والحيوانا 

مشنننننرو  منننننرمي  وصنننننيانة مصننننن بة فرعنننننون ▪

، حيننننث  يعتبننننر مشننننرو  مننننرمي  2017بسننننقارة 

خهنا التني يرجنع ماري–وصيانة مص بة فرعنون 

ر إلنن  نهايننة عصننر األطننرة الرابعننة وبدايننة عصنن

منننن مشنننروعا  التنننرمي  -األطنننرة الخامسنننة 

التننني مننن  ممويلهنننا ذاميانننا، ويجنننري العمننن  علننن 

ا نتهننننناء مننننننه، ويتضنننننمن المشنننننرو  مننننن ء 

عنننراني  األحجنننار المف  نننة، وإزالنننة ال تابنننا 

.المشوهة لا ر بالمص بة
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ارة مشننننرو  مننننرمي  مما ينننن  الفالطننننفة بسننننق▪

، ويعتبنننننننر مننننننننرمي  مما يننننننن  الفالطننننننننفة 2017

بسننننقارة أحنننند مشننننروعا  التننننرمي  التنننني منننن  

التني -ين  ممويلها ذامي ا، حيث  عان  ملنب التما 

د مننن العدينن-مرجننع للعصننر اليوننناني الرومنناني 

مننننن مظنننناهر التلننننف أهمهننننا ضننننعف الحجننننر 

المنحننننننو  منننننننه التما ينننننن ، ووجننننننود دننننننرو  

وفجنننوا  فننني بعضنننها، باإلضنننافة إلننن  وجنننود 

.هكسر بيحد التما ي  وانفصا  بع  أجزا 

ة اطنننت ما  م نننوير المن قنننة األ رينننة بهضنننب▪

األهرامننننننننننننا  بت لفننننننننننننة إجماليننننننننننننة بلغنننننننننننن 

، حيننننننث  مضننننننمن  2018مليننننننون جنيننننننه 345.8

أعمننا  الت ننوير مجهيننز من قننة الننزوار بمبننن 

نن  الزوار، وم وير المبن  اإلداري، إلن  جاننا مب

دنننننرنة السنننننياحة، ومبنننننن  الننننندفا  المننننندني، 

ا باإلضننافة إلنن  مبننن  اإلدارة الهندطننية وور

انية الصيانة، كما مضمن  بناء مشايا   رطن

 را  للسيارا  ال هربية، ومجهيز مهنب  لل نا

الهلي ننننننننوبتر، وأمنننننننناكن انتظننننننننار أموبيسننننننننا  

.السياحة، ومن قة البانوراما الجديدة

، 2018بسننقارة طننبتمبر " ميحننو"افتتنناس مقبننرة ▪

، 1940للزينننارة ألو  منننرة منننن  اكتشنننافها عنننام 

ومقنننننننع المقبنننننننرة جننننننننو  السنننننننور الجننننننننوبي 

أمتار، 6المدرا بحوالي " زوطر"لمجموعة هرم 

ال ومعتبر من أجم  مقابر جبانة طقارة، ومخن

وعا لتنه، وقند عناا فني عهند " ميحو"المقبرة 

لقباننا 48، حيننث  كنان يحمن  "بيبني األو "الملنب 

ه نقش  عل  حجنرة دفننه والتنابو  الخنا  بن

ومننن أهمهننا ر نني  القضنناة، والمشننرف علنن  

" متني"دنقيا" ميحو"كتابة و ا ا الملب، وكان 

ماط  األطرة السادطنة فني مصنر، والن ي

 إيبننو"مننول  الح نن  نظننراا لزواجننه مننن المل ننة 

، وكننان "أوننناس"، إحنندى بنننا  الفرعننون "األولنن 

. آ ر ح ام األطرة الخامسةأوناس
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بمن قننننة آ ننننار" قننننار"و" إينننندو"افتتنننناس مقبرمنننني ▪

رم الهننرم بالجبانننة الشننرقية بمن قننة آ ننار الهنن

منا للزيارة بعد ا نتهناء منن أعمنا  التنرمي  به

، ومقع ه ه المقبرة درح الهنرم 2019نوفمبر 

حومنة األكبر بالجباننة الشنرقية، وهني مقبنرة من

ما في الصخر مرجع لعصر األطرة السادطة، أ

، فقنند  ضننع  هنني األ ننرى إلنن  "إينندو"مقبننرة 

  التنظيننننف المي نننناني ي وممنننن  مقويننننة بعنننن

ة األجننزاء فنني السننقف، كمننا منن  منندعي  ومقوينن

و  األجزاء الضعيفة والمتهال ة لقوالا ال ن

.  اللبن بالصالة الخارجية للمقبرة

بينر مددين مشرو  بناء المتحف المصنري ال ▪

، ومننن المقننرر ا نتهنناء مننن إكمالننه عننام 2018

، ويعتبننر أحنند أهنن  المشننروعا  القوميننة 2022

  لما المصرية، وهو محفة فنية ينتظرها العال

طيضنننننمه منننننن روا ننننننع الحضنننننارة المصننننننرية 

.القديمة

ويعنننند هنننن ا المتحننننف النننن ي يننننت  بنننننااه علنننن  

بعناينننة أ  تينننرفنننداناا فننني موقنننع 117مسننناحة 

واحداا من أعظ  -بالقر  من أهراما  الجيزة 

ث  وأكبننر المتنناحف فنني العننال  عبننر التنناري   حينن

يسنننتوعا عننندداا ضنننخماا منننن اآل نننار المصنننرية

التننني يضنننيا بهنننا المتحنننف المصنننري ومخنننازن

حنننننف اآل نننننار، وم قننننندزر الت لفنننننة اإلجمالينننننة للمت

مليننون دو ر، باإلضننافة إلنن   لننا550بحننوالي 

حنننافز جديننند لمننند فتنننرة إقنننامته  فننني الجينننزة، 

ويتوقنننننننع أن ينننننننزور المتحنننننننف طننننننننوي ا نحنننننننو 

.ألف زا ر يومي ا15ماليين طا ى بمعد  4

بسننقارة " المنندرازوطننر"مشننرو  مننرمي  هننرم ▪

، والنننننننن ي يعتبننننننننر أحنننننننند أهنننننننن  2020مننننننننارس 

يننث  مشنروعا  التنرمي  التني منفن ها الدولنة  ح

أقنننندم بننننناء حجننننري فنننني " زوطننننرهننننرم "يم نننن  

العنننال ، ودنننمل  أعمنننا  التنننرمي  أعمنننا  درء 

، الخ ننورة، والتننرمي  الخننارجي والنندا لي للهننرم

ومضنننمن  م نننوير مسنننارا  الزينننارة المادينننة 

للهنننننرم، والممنننننرا  الدا لينننننة المادينننننة لبئنننننر 

الننننندفن، وأعمنننننا  منننننرمي  التنننننابو  الحجنننننري، 

وا  ، باإلضافة إل  أعما  الترمي  الدقيا للح

.ماليين جنيه104بت لفة إجمالية بلغ  
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2020م نننوير من قنننة آ نننار ميننن  رهيننننة يونينننو ▪

مليننون جنيننه، وقنند 26بت لفننة إجماليننة بلغنن  

مضنننننمن  أعمنننننا  التنننننرمي  محديننننند مسنننننارا  

ة الزيارة لمن قة المعابد بمين  رهيننة، وإقامن

قامنة طوح طياحية لبينع الهندايا الت كارينة، وإ

مركنننننز للنننننزوار يح ننننني مننننناري  هننننن ه المن قنننننة 

العريقة، وم من أهمينة هن ه المن قنة كونهنا

عاصننننمة مصننننر القديمننننة فنننني بدايننننة التنننناري  

" نعرمنننر"المصنننري، حينننث  امخننن ها الملنننب ميننننا 

الجنننننندار "عاصننننننمة لمصننننننر، وكاننننننن  مسننننننم  

فيمننننا بعنننند، واطننننتمر  " منننننف" نننن  " األبنننني 

جية أهميتهننننا الدينيننننة والتاريخيننننة وا طننننترامي

ننوا  العصنور الفرعونينة القديمنة، وقند  نرا 

النننن ي كننننان " رمسنننني  ال نننناني"منهننننا مم ننننا  

موجننننوداا بمينننندان رمسنننني ، ومنننن  نقلننننه إلنننن  

.المتحف المصري ال بير

افتتننننناس مشنننننرو  منننننرمي  المقبنننننرة الجنوبينننننة▪

، ومقننع 2021بسننقارة طننبتمبر " زوطننر"للملننب 

ن فننني النننركزوطنننرالمقبنننرة الجنوبينننة للملنننب 

ار الجننننوبي لمجموعتنننه الجنا زينننة بمن قنننة آ ننن

الجنننزء العلنننوي : طنننقارة، ومت نننون منننن جنننز ين

جنر عبارة عن مبن  كالمص بة مشيد منن الح

الجينننري وبنننه إفرينننز منننزين بحينننا  ال نننوبرا، أمنننا

الجزء السفلي منحو  فني الصنخر علن  عمنا

.متراا30يص  إل  حوال  

افتتنننننناس مقبننننننرة وادي المومينننننناوا  ال هبيننننننة ▪

، ضنننننننمن 2021بالواحنننننننا  البحرينننننننة ننننننننوفمبر 

طلسنننننله ا فتتاحنننننا  التننننني دنننننهدها مركنننننز 

اضية، الواحا  البحرية  ال  الفترة القليلة الم

كمنننا معتبنننر المقبنننرة إحننندى أهننن  ا كتشنننافا 

  األ ريننة فنني القننرن الواحنند والعشننرين، وم م نن

التنني بنندورها إضننافة كبيننرة للمقتنيننا  األ ريننة

مننننع  بهنننا مصنننر، وآل نننار الجينننزة أيضانننا، ومنننن 

دنننينها أيضاننننا أن م حننننوز  هنننن ه المن قننننة إلنننن  

من قنننننننة جننننننن   طنننننننياحية جديننننننندة م ضننننننناف 

ي للمنننننانا السننننياحية األ ريننننة الخالنننندة، والتنننن

وحضننننارمه ماكنننند عظمننننة اإلنسننننان المصننننريز 

.العريقة
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جنننندير بالنننن كر أن المقبننننرة مبعنننند عننننن مدينننننة 

عاصنننننمة مركنننننز ومديننننننة الواحنننننا  البننننناوي ي

كيلننننومترا  فقنننن ، ومبلننننغ 6البحريننننة بحننننوالي 

كيلننومتر مربننع 3مسنناحة المقبننرة الم تشننفة 

موميناء بعضنها يمتلنب 23ومحتوى عل  عندد 

قناعانننننا منننننن الننننننبال الننننن هبي وصننننندرية مننننننن 

مزينننننة بز ننننارف لصلهننننة المصننننريةال ارموننننناا

.القديمة

ومعنننند المقبنننننرة أكبنننننر جبانننننة منننننن العصنننننرين 

. اآلنالروماني واليوناني م  ال شف عنها حت 

عننننالوة علنننن  ذلننننب، مسننننع  الدولننننة جاهنننندة إلنننن  

منشنننننننننني  السننننننننننياحة بالمنننننننننننانا المحي ننننننننننة 

باألهرامننننا  والمعننننال  األ ريننننة بالمحافظننننة فنننني 

ا إنننار   ننة الدولننة لتنشنني  السننياحة، وفنني هنن 

اإلنننار قامنن  الدولننة بالعدينند مننن المشننروعا  

:الجاذبة للسياحة، جاء  أبرز ه ه المشروعا 

مشننننرو  إنشنننناء الممشنننن  السننننياحي بترعننننة ▪

، وذلنب لتحوين  مسنار 2020المريونية  يونيو 

الترعة من منانا منيوي المخلفنا  والمظهنر 

 يننر الحضننناري إلننن  كننورنيا طنننياحي جمنننالي،

متنننر منننن 200كمنننا مننن  ا نتهننناء منننن مغ ينننة 

الترعنننة لالطنننتفادة منهنننا فننني إنشننناء مواقنننف

طننننيارا  طننننرفي  حضننننارية، وامبننننا  أحنننندم 

  الننننظ  الحدي نننة بهنننا، وذلنننب بت لفنننة مخ ننن

.مليون جنيه200

باإلضنننافة إلننن  ذلنننب، مسنننع  الدولنننة جاهننندة إلننن 

إقامنننننة الفعالينننننا ، وذلنننننب فننننني إننننننار التنننننروي  

للسنننننياحة واآل نننننار المصنننننرية، ومنننننن أبنننننرز هننننن ه 

:المشروعا 

اعتبننننار األراضنننني المملوكننننة للدولننننة بننننالموقع▪

بخنننارا الزمنننام " مننن  نر نننان"األ نننري المسنننم  

بناحينننننة قرينننننة أبنننننو طنننننويل  بمركنننننز العيننننناط، 

، 2015محافظننننة الجيننننزة أرضاننننا أ ريننننة مننننارس 

وذلننب فنني إنننار اهتمننام الدولننة بال شننف عننن 

المواقنننع األ رينننة، ومضنننمينها ضنننمن مننننانا 

التننرام المحميننة، وذلننب بموجننا قننرار ر نني  

.2015لسنة 588الوزراء رق  
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اطتضنننافة مبننناراة أطنننانير العنننال  فننني كنننرة ▪

.2020القدم بمن قة األهراما  يناير 

ي حيث  إن اطتضنافة كبنار نجنوم كنرة القندم فن

ا العال  محن  طنفى األهنرام يعند حند اا عظيمان

لمصنننننر ويسننننناه  بجنننننزء كبينننننر فننننني التنننننروي  

لننب للسنياحة المصننرية، فضننلاا عننن أن إقامننة م

المبننناراة معننند أكبنننر دعاينننة رياضنننية وطنننياحية

.لمصر

عننال  اطتضننافة الوفننود المشنناركة بب ولننة ال▪

للنننننننندراجا  بمن قننننننننة األهرامننننننننا  بننننننننالجيزة 

.2021طبتمبر 

ولنة حيث  حرص  اللجنة العلينا المنظمنة لب 

العننننال  للنادننننئين لنننندراجا  المضننننمار علنننن  

ي منظننني  زينننارا  لالعبنننين والح نننام ومسننناول

المنتخبنننننا  المشننننناركة فننننني الب ولنننننة ألبنننننرز

األمنننناكن األ ريننننة والسننننياحية بمصننننر، وذلننننب 

بالتنسننيا مننع وزارة السننياحة، وعلنن  هنناما

.2021ر الب ولة التي أ قيم  في دهر طبتمب

آر "افتتاس المعرا الفني الرابنع لماطسنة ▪

، والننن ي يقنننام محننن  2021أكتنننوبر " ايجيبننن دي 

".األبد هو اآلن"عنوان 

والنن ي يقننام هنن ا العننام فنني من قننة أهرامننا  

الجينننزة محننن  رعاينننة وزارمننني السنننياحة واآل نننار،

.والخارجية، ومنظمة اليونس و

ي منظننني  طنننباح رالننني الفراعننننة الننندولي للجنننر▪

، حينننث  قامننن  الدولنننة فننني إننننار 2021ننننوفمبر 

ح مشننروعا  الجنن   السننياحي بتنظنني  طننبا

ة للجننري بالتعنناون مننع اإلدارة العامننة للسننياح

  بالمشاركة والشنركا  األ نرى المعنينة، محن

رعاينننننة الهيئنننننة العامنننننة المصنننننرية للتنشننننني 

.السياحي

حيننث  يعنند هنن ا الحنندم مصنننفاا ضننمن أدننهر 

كيلننننومتر عالمي نننننا، ومننننندرجاا 100طننننباقا  النننننن 

.  رحضمن أجندة ا محاد الدولي لسباقا  ال 
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إننننالح فعالينننا  مهرجنننان الواحنننا  البحرينننة ▪

، وذلب في إنار 2018للسياحة والتسوح يناير 

ياحة الجهود التي مب لها الدولنة لتنشني  السن

هر بهنا وإلقاء الضوء عل  المنتجا  التي مشت

مدينة الواحا  البحرية، وقد اطنتمر المعنرا

عننندة أينننام ليشنننم  كننن  الصنننناعا  المصنننرية 

.ومستلزما  األطرة المصرية

دولنة وفي إنار ا كتشافا  األ رينة، مسنع  ال▪

جاهننندة إلننن  التنقينننا والبحنننث عنننن اآل نننار التننني

منننا زالننن  مدفوننننة فننني العديننند منننن المننننانا 

األ رينننننة بالمحافظنننننة،  طنننننيما من قنننننة آ نننننار 

:طقارة، ومن أبرز ه ه ا كتشافا 

ال شننف عننن مقبننرة ر نني  الخزانننة فنني عهنند ▪

، حيننننث  2021الملننننب رمسنننني  ال نننناني أكتننننوبر 

نجحنن  بع ننة كليننة اآل ننار جامعننة القنناهرة فنني

اء وذلننب أ ننن" ويننا-م-بتنناس"ال شننف عننن مقبننرة  

قننة أعمننا  الحفننا ر التنني مجريهننا البع ننة بمن 

طننننننقارة جنننننننو  ال ريننننننا الصنننننناعد للملننننننب 

، كمننا أن موقننع ال شننف يضنن  مقننابر "أوننناس"

كبننار رجننا  الدولننة الحدي ننة مننن عصننر األطننرة 

التاطننننعة عشننننرة والم منننن  لموقننننع مقننننابر 

األطننننرة ال امنننننة عشننننرة، والتنننني مننننن أهمهننننا 

، كمننا منن  "حننور محننا"موقننع القا نند العسنن ري 

،"من -بتناس "ال شف عن مقبرة عمدة منف 

، "باطر"ة ومقبرة السفير المل ي للبالد األجنبي

، فننننننني "إينننننننور ي"والقا ننننننند األعلننننننن  للجنننننننيا 

. من قة طقارة

اكتشننننناف أ نننننري ضنننننخ  لتم نننننا  مل ننننني ننننننادر ▪

، حينث  2019بمن قة آ ار مين  رهيننة ديسنمبر 

ملنب يعود ه ا ال شف األ ري النادر لتم ا  لل

ة رمننز القننو" ال ننا"علنن  هيئننة " رمسنني  ال نناني"

ماء، والحيوية والنروس ال امننة للمصنريين القند

قناذ وقد م  الع ور عليه أ ناء أعمنا  حفنا ر اإلن

ة التننني بننندأمها وزارة السنننياحة واآل نننار المصنننري

بننالقر  مننن معبنند اإللننه بتنناس بمن قننة مينن 

رهينننننة، وقنننند أد  أعمننننا  الحفننننر إلنننن  كشننننف 

النقننا  عننن كتنن  أ ريننة ضننخمة مغمننورة فنني 

المينناه الجوفيننة، وم مننن أهميننة هنن ا ال شننف

.من الجراني " لل ا"األ ري كونه أو  مم ا  
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

علدى االسدتثمار تُعد التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملة  والتي تنطوي

ار وتدوفير م لدة للحمايدة والضدمان لجميدع أفدرا د المجتمدعر في الشدباب ورعدايتهم فكريًّدا وبددنيًّ

.وتعزيز المواطنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

1.91.4

155
ا إجمننالي م لفننة إنشنناء المركننز النمننوذجي لعننال

.وميهي  مرض  اإلدمان بإمبابة

مليدددددددددون

جنيدددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددون

بطاقدددددددددددددددددة

إجمنننننننننننالي  عننننننننننندد الب اقنننننننننننا  التموينينننننننننننة 

.2020بمحافظة الجيزة حت  عام 
أنديننة رياضننية بالمحافظننة  ننال 9م ننوير عنندد 

(.2020–2014) الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

إجمننننالي م لفننننة م ننننوير مقننننر مجلنننن  الدولننننة 

.محافظة الجيزة–بالدقي 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون25

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ر منفينن  مشننرو  إنشنناء الصننالة المغ نناة ومقنن

ا محنننننناد المصننننننري ل ننننننرة الينننننند واألكاديميننننننة 

اإلفريقيننننة ل ننننرة الينننند بمدينننننة السننننادس مننننن

،2020أكتوبر عام 

مليددددددددددددددددار1.5

جنيددددددددددددددددد 

  إجمننالي عنندد المسننتفيدين مننن برنننام  م افنن

.2020/2019وكرامة بالمحافظة حت  عام 

ألددددددددددددددددددد 260.2

دمسددددتفي
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رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"

ا  مواصنن  الدولننة منفينن  رايننة دنناملة لنندع  ق نن

الشنننننبا  والرياضنننننة منننننن  نننننال  دعننننن  األف نننننار 

ا بت ارينننننننننة ومبنننننننننني المشنننننننننروعا  الشنننننننننبابية،

ا  حيث قام  الدولنة بتقندي  دعن  لق نا  الشنب

والرياضننننننننة فنننننننني محافظننننننننة الجيننننننننزة بت لفننننننننة 

2014)مليار جنيه  نال  الفتنرة 2.2إجمالية بلغ  

:، ومن ملب المشروعا (2020-

مركنننننننزاا للشنننننننبا  بت لفنننننننة 11إنشننننننناء عننننننندد ▪

.مليون جنيه670.6

نحنو أندية رياضية بت لفنة بلغن 9م وير عدد ▪

.  مليار جنيه1.4

مركننننننننز دننننننننبا  بت لفننننننننة 62م ننننننننوير عنننننننندد ▪

، %85مليون جنيه، بنسنبة منفين  بلغن 160.4

:ومن ملب المراكز

م نننوير مركنننز دنننبا  البليننندة، ومركنننز دنننبا ▪

الجملنننننة، ومركنننننز دنننننبا  السنننننعودية بمركنننننز 

ن ومدينننة العينناط، ومركننز دننبا  صننف  اللننب

. بحي بو ح الدكرور



66|محاف ة الجيزة  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

منفيننن  مشنننرو  إنشننناء الصنننالة المغ ننناة ومقنننر 

يقينة ا محاد المصنري ل نرة اليند واألكاديمينة اإلفر

، 2020ل رة اليد بمدينة السادس من أكتنوبر عنام 

ألننف متننر مربننع، 31.7علنن  مسنناحة إجماليننة مبلننغ  

علنن  أن متسننع الصننالة المغ نناة لمننا يقننر  مننن

غننننن  ألننف متفننرا، وذلننب بت لفننة إجمنننننننالية بل4.5

.  مليار جنيه1.5

بالسننادس ( ClubThe)إنشنناء المدينننة الرياضننية 

، والتنني م قننام علنن  مسنناحة 2020مننن أكتننوبر عننام 

ألنننف متنننر مربنننع، ومشنننم  80إجمالينننة مبلنننغ نحنننو 

المالعننننا الرياضننننية المتعننننددة، ومن قننننة  ننننند 

، طننن يا، باإلضنننافة إلننن  المسننن حا  الخضنننراء

. مليون جنيه660وذلب بت لفة إجمالية بلغ  

وفننني إننننار حنننر  الدولنننة علننن  منشنننئة الشنننبا  

لدولننة ومنميننة قنندرامه  العقليننة والف ريننة، مننولي ا

فنننني الوقنننن  نفسننننه اهتماماننننا واطننننعاا بال فنننن ، 

ومدريبننننننه علنننننن  ممارطننننننة الرياضننننننة، ومننننننن أبننننننرز 

: الفعاليا  التي م لقها الدولة لرعاية ال ف

ي إنالح فعاليا  أولمبياد ال ف  المصري ف▪

.2021نسخته ال ال ة في مايو 

علنننننن  الجانننننننا اآل ننننننر، متبننننننن  الدولننننننة مختلننننننف 

المبننننننادرا ، والوطننننننا  ، واألدوا  التنننننني م فنننننن  

توجينه التنشئة المعتدلنة للشنبا ، ومنوجيهه  ال

ال قننننننافي والرياضنننننني األم نننننن  لخدمننننننة بيئننننننامه  

ومجتمعننننامه ، والتيكينننند علنننن  القنننني  األ القيننننة

.والدينية المعتدلة

209
إجمننننننالي عنننننندد مراكننننننز الشننننننبا  

بمحافظننننننننننة الجيننننننننننزة بنهايننننننننننة 

.2020عام 

مراكددددددددددددددددددددددددددددددز
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مسنننع  الدولنننة جاهننندة إلننن  منننوفير جمينننع ط نننب 

اينة، الحماية والرعاية والندع  للفئنا  األولن  بالرع

ا   طنيما كبننار السنن، والمننرأة المعيلنة، واألنفنن

جنندر بننال مننيوى، و يننره  مننن الفئننا  التنني معتبننر األ

ر بتقندي  جمينع طنب  النندع  لهنا، وفني هن ا اإلنننا

ملينننون 256.5قننندم  الدولنننة دعمانننا ي قننند ر بمبلنننغ 

جنينننه لننندع  ق نننا  التضنننامن ا جتمننناعي  ننننال  

:، ن كر منها(2020أكتوبر -2014يونيو )الفترة 

ت لفة م وير ماطسا  ودور التربية بالجيزة ب▪

.مليون جنيه36.6

ألنننف فنننرد وأطنننرة 327إصننندار ب اقنننا  بعننندد ▪

.لبرنام  م اف  وكرامة

مقنندي  معويضننا  ومسنناهمة فنني إعننادة بننناء▪

بالصنننننننف بت لفنننننننة مبلنننننننغالديسنننننننميقرينننننننة 

.مليون جنيه50.9

إنشننننننننناء مركنننننننننز إ ا نننننننننة منشنننننننننية القننننننننننانر ▪

، بت لفنننننة بلغننننن 2021عنننننام بهنننننرم بقرينننننة 

.ماليين جنيه5.3

  إنشاء المركز النموذجي لعالا وميهي  مرضن▪

.مليون جنيه155بت لفة مبلغ بإمبابةاإلدمان 

وفيمنننننا يتعلنننننا بتقننننندي  الخننننندما  ا جتماعينننننة 

للفئنننننا  األولننننن  بالرعاينننننة، فقننننند قامننننن  الدولنننننة 

بتددنننننين وبنننننناء العديننننند منننننن مراكنننننز الخننننندما  

افظة ا جتماعية بالقرى والمدن المختلفة بالمح

وفقانننننننا للنمنننننننوذا الموحنننننننند لنننننننوزارة التضننننننننامن 

متننراا مربعاننا، وذلننب 250ا جتمنناعي علنن  مسنناحة 

عيننة فنني طننبي  مسننهي  مقنندي  الخنندما  ا جتما

قنند للمننواننين بجننودة وكفنناءة وفقاننا للمعننايير، و

:مم ل  أبرز ه ه المشروعا  في

، 2020إنشننناء وحننندة األقنننواز ا جتماعينننة عنننام ▪

.مليون جنيه2.3بت لفة إجمالية بلغ  نحو 

إنشنننننناء إدارة الواحننننننا  البحريننننننة ا جتماعيننننننة ▪

، بت لفننة إجماليننة 2018عننام البنناوي يبمدينننة 

.  مليون جنيه2.6بلغ  

التضةةةةةةةةةةةامن اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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، 2016إنشننناء وحننندة القصنننر ا جتماعينننة عنننام ▪

.ألف جنيه754بت لفة بلغ  

فننننة ا جتماعيننننة بت لمنديشننننةافتتنننناس وحنننندة ▪

.مليون جينه1.9

وى افتتنناس أكبننر مجمننع لانفننا  وكبننار بننال منني▪

، منننن  نننال  2020ببنننو ح الننندكرور فننني أكتنننوبر 

مننع التنسننيا بننين وزارة التضننامن ا جتمنناعي

وزارة الشننننننننبا  والرياضننننننننة، ويسننننننننتوعا دار 

نزيلاننا، بينمننا مضنن  250الرجننا  بننال مننيوى نحننو 

نفلاننا، وقنند منن  وألو  مننرة 30الحضننانة نحننو 

ار عل  مستوى الجمهورية دم  الصغار وال بن

ن معاننا لخلننا جننو أطننري مت امنن  بننين المسننني

والصنننننننغار  معويضانننننننا لهننننننن  عنننننننن أطنننننننره ، 

لتربيننة ويتضنمن  ال ننة مبننان  كبيننرة بنندا   دور ا

بننننننننالجيزة علننننننننن  أن يخننننننننتال المبنننننننننن  األو  

رجنا ، باألنفا  وال اني بال بار بال منيوى منن ال

سنع وال الث لل بار بال منيوى منن السنيدا  وي

.طيدة بال ميوى250بدوره 

ا  ودعنن  الفئننوفةي مجةةال التنميةةة اال تماعيةة  

عنننة األولننن  بالرعاينننة، قامننن  الدولنننة بتنفيننن  مجمو

منننننننن المشنننننننروعا  التننننننني م ننننننندر د لانننننننا للفئنننننننا  

:المستهدفة، جاء  كاآلمي

إنننننالح مبننننادرة القننننرى المنتجننننة فنننني نننننوفمبر ▪

، وذلب منن  نال  التوطنع فني األنشن ة2017

  ا قتصننننادية اليدويننننة، ومعظنننني  دور الشننننبا

والمننرأة، وإقامننة معننارا للمنتجننا  اليدويننة 

لمنا لهننا مننن أهميننة فنني محقيننا محننور التنميننة

لنا المستدامة ال ي ينا ر بشن   فعزنا  فني  

دراا فننر  عمنن  لتلننب الفئننا ، وباعتبارهننا مصنن

.مهماا من مصادر التنمية ا قتصادية

260.2
إجمننننالي عنننندد المسننننتفيدين مننننن 

ظنة برنام  م اف  وكرامنة بالمحاف

.2020/2019عام 

ألدددددددددددددددددددددددددد 

مسدددددددددددتفيد
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نعلشنننانتشنننارك "إنننالح المبنننادرة الر اطنننية ▪

ر ، والتي ميمي ضنمن أكبن2020في نوفمبر " ب رة

ر، قافلننة إنسننانية أنلقهننا صننندوح محيننا مصنن

ومسنننننتهدف المبنننننادرة دعننننن  األطنننننر األولننننن  

عيننة، بالرعايننة، وم  يننف بننرام  الحمايننة ا جتما

وذلب عنن نرينا مقندي  جمينع أدن ا  الندع  

العيننننني والمننننادي والنننن ي مم زنننن  فنننني إرطننننا  

طننننننننننيارة محملننننننننننة بننننننننننالمواد الغ ا يننننننننننة 22

والب نننانين والمالبننن  لننندع  األطنننر األولننن 

بالرعايننة، كمننا ضننم  القافلننة طننيارة مالبنن 

كرموننننة محتنننوى كننن  منهنننا علننن  2000مشنننم  

ق نننننع مالبننننن  متنوعنننننة، باإلضنننننافة إلننننن  6

محتننوي" دننتاء آمننن"طننيارا  ضننمن مبننادرة 3

.آ ف ب انية10عل  

ي وفي إنار ا هتمام برعاية األنفا ، ورفنع النوع

المجتمعنننني مجنننناه القضننننية السنننن انية، أنلقنننن 

:الدولة العديد من المبادرا ، والتي من أبرزها

، ومهندف 2019فني فبراينر " كفايةامنين"مبادرة ▪

ن المبننادرة إلنن  الحنند مننن الزيننادة السنن انية بنني

، "م افننننن "األطنننننر المسنننننتفيدة منننننن برننننننام  

ومعمننننننن  الحملنننننننة علننننننن  مواجهنننننننة ومالفننننننني 

ومنا المش ال  الناجمة عن الزيادة السن انية

يترمنننننا عليهنننننا منننننن آ نننننار طنننننلبية ذا  أبعننننناد 

. اجتماعية، واقتصادية، وصحية، ومعليمية

إنننالح فعاليننا  المرحلننة ال انيننة مننن مبننادرة▪

ي فنننن" احسننننبيها صننننى- لفتننننب مسننننئوليتب "

، والتي مهدف إل  رفع وعي األطرة2021يونيو 

ز المصننننرية مجنننناه القضننننية السنننن انية بمراكنننن

ي وقننرى المحافظننة  اصننة بننالقرى النا يننة التنن

.معاني من ك افا  ط انية عالية
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منن والجدير بال كر أن إجمنالي عندد المسنتفيدين

و برننننام  كرامنننة ا جتمننناعي بالمحافظنننة بلنننغ نحننن

، كمنننا 2020/2019ألنننف مسنننتفيد  نننال  عنننام 79.7

بلنننننغ إجمنننننالي عننننندد المسنننننتفيدين منننننن برننننننام  

، نحننو 2020/2019م افنن  ا جتمنناعي بالمحافظننة 

ألنننف أطنننرة مسنننتفيدة، كمنننا بلنننغ إجمنننالي 180.5

عننندد وحننندا  الخننندما  ا جتماعينننة بالمحافظنننة 

. 2020وحدة عام 139نحو 

.وزارة التضامن ا جتماعي: المصدر

6.6

79.7

2017/2016 2020/2019

امة  عدد المستفيدين من برنامج كر

االجتماعي خالل عامي 

(2017/2016–2020/2019)

.وزارة التضامن ا جتماعي: المصدر

159.9

180.5

2017/2016 2020/2019

عدد المستفيدين من برنامج تكافل 

االجتماعي خالل عامي 

(2017/2016–2020/2019)

(أل  مستفيد)(أل  مستفيد)
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دنننهد  وزارة التمنننوين والتجنننارة الدا لينننة علننن  

منننندار السنننننوا  السننننبع الماضننننية العدينننند مننننن 

اإلنجننازا ، طننواء فنني ملننف جهنناز منميننة التجننارة 

الدا ليننننة أو إنشنننناء منننننانا لوجسننننتية ومراكنننننز 

مجاريننة كبننرى، بجانننا إماحننة العدينند مننن الخنندما 

  اإلل ترونينننة فننني إننننار موجنننه الدولنننة نحنننو التحنننو

الرقمي، حيث نجح  الوزارة في إماحة العديند منن

الخننندما  للمنننواننين بننندون عنننناء بجاننننا ننننرس 

مشنننننروعا  قومينننننة منننننن أجننننن  منننننيمين مخنننننزون 

. هراطتراميجي ي في احتياجا  البالد لعدة أد

ءاا في طياح  متص  دهد  محافظنة الجينزة جنز

وين، كبيراا من ا هتمام فني م نوير منظومنة التمن

حيننننننث دننننننهد  المحافظننننننة ارمفاعاننننننا ملحو اننننننا 

فنننننني عنننننندد الب اقننننننا  التموينيننننننة ليصنننننن  إلنننننن  

ملينون 1.7، مقارننة بنن 2020مليون ب اقة عام 1.9

، هنن ا باإلضننافة إلنن  م ننور عنندد 2014ب اقننة عننام 

، 2020ألننننف مخبننننز عننننام 2.1المخننننابز ليصنننن  إلنننن  

.2014مقاب  ألفي مخبز عام

التمةةةةةةةةةةةةةةةةحين والتجةةةةةةةةةةةةةةةةارة 

اللاخلية

"
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ع وفي    حر  الدولنة علن  منوفير جمينع السنل

الغ ا يننننننة وا حتياجنننننننا  األطاطنننننننية فننننننني كننننننن  

المنانا، من  ال  التوطع في إقامة المعارا

هنننا السنننلعية وذلنننب ضنننمن اآللينننا  التننني مقنننوم ب

ن الدولة لمواجهة ارمفا  األطعار لرفع األعباء عن

ينند كاهنن  المننواننين، قامنن  الدولننة بتنفينن  العد

:من المشروعا  بالمحافظة، والتي من أهمها

، 2020مركنزاا للخدمنة التموينينة عنام 19إنشاء ▪

ملينننننون جنينننننه  بهننننندف مقننننندي  23.8بت لفنننننة 

ومسنننننننننهي  جمينننننننننع الخننننننننندما  التموينينننننننننة 

للمننواننين، وقنند اطننتفاد مننن هنن ا المشننرو  

.ماليين موانن5.1نحو 

منفنن اا مننن مشننرو  جمعيتنني 591إنشنناء نحننو ▪

ويهنننندف المشننننرو  إلنننن  زيننننادة عنننندد المنافنننن  

عار السننلعية، ومننوفير السننلع األطاطننية بيطنن

مناطننننبة للمننننواننين، ومننننوفير فننننر  عمنننن  

و للشبا ، وقد اطتفاد من ه ا المشنرو  نحن

.مليون مستفيد1.2

1196

1624

2014 2020

الين التموينيين خالل ع امي عدد البدَّ

2020و2014

ال) (بدَّ

.وزارة التموين والتجارة الدا لية: المصدر
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إننننننننالح معنننننننارا أهلانننننننا رمضنننننننان، والتنننننننني ▪

بننين مننوفر السننلع بنسننا مخفنني  متننراوس مننا

فيمنننننا منننننوفر بعننننن  الشنننننركا  % 20إلننننن  18

صن  عروضاا عل  المنتجا  بنسنا مخفني  م

ة ، ومضنن  السننلع الغ ا يننة األطاطنني%30إلنن  

.للمواننين

هننايبر لولننو ماركنن  السننادس مننن"جننار  إنشنناء ▪

مليار جنيه، ومجمنع مخنابز 2.3، بت لفة "أكتوبر

إنتنننننننناجي مجنننننننناري بالشنننننننني  زاينننننننند، بت لفننننننننة

مليننون جنيننه  وذلننب بهنندف مننوفير فننر 980

عمنننن  للشننننبا ، وإماحننننة المنتجننننا  والسننننلع 

.األطاطية للمواننين في المحافظة

" بننةأنفننيى وإمبا"أيضاننا منن  م ننوير صننومعتي ▪

.ماليين جنيه6.7بت لفة بلغ  

وبهنندف الحفننا  علنن  المخننزون ا طننتراميجي▪

مننننن القمننننى، والوصننننو  ألقنننن  نسننننبة فاقنننند 

جي مم ننننة، واحتفنننا  النننبالد برصنننيد اطنننترامي

آمنننن منننن القمنننى   يتعنننرا لعوامننن  التلنننف،

قامننننننننن  المحافظنننننننننة بإنشننننننننناء صننننننننننومعة 

ألنننننننف ننننننننن، بت لفنننننننة 60بسنننننننعة برقننننننناا

. مليون جنيه139.1

إنشنننننننناء صننننننننومعة بننننننننني طننننننننالمة بسننننننننعة ▪

ملينننننون، علنننننن  157.9ألنننننف ننننننن بت لفنننننة 60

  كيلومتراا مربعاا، وذلب من  نال33.7مساحة 

ة مخصيال ق عة أرا بمركز ومدينة منشني

القنننننننانر بمحافظننننننة الجيننننننزة لصننننننالى وزارة 

التموين إلقامة صوامع  ال  عليهنا، بموجنا

.2014لسنة 355قرار ر ي  الوزراء رق  

خننننزين افتتنننناس المركننننز اإلقليمنننني لت نولوجيننننا م▪

، منننارس برقنننااومنننداو  الحبنننو  بصنننومعة 

وذلننننننب بهنننننندف منننننندريا المهندطنننننننين 2021

ا والفنيننننين فنننني مجننننا  ال هربنننناء والمي اني نننن

.والزراعيين في مجا  مخزين الحبو 



74|محاف ة الجيزة  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ع وقنند قامنن  المحافظننة بتنفينن  مبننادرة موزينن▪

السننننلع التموينيننننة علنننن  المننننواننين بمحنننن 

إقنننننامته  و اصننننننة كبننننننار السننننننن والمرضنننننن  

والمعنناقين  وذلننب بهنندف رفننع المعاننناة عننن 

األهننننالي مننننن الوقننننوف فنننني نننننوابير التمننننوين 

والتسنننننننهي  علنننننننيه  فننننننني الحصنننننننو  علننننننن  

.المقررا  التموينية المخصصة له 

والجنننندير بالنننن كر أن المحافظننننة قامنننن  بت  يننننف

الحمننننال  علنننن  األطننننواح والمتنننناجر والمحننننال  

ار العامة لضنب  األطنواح ومننع التجنار منن احت ن

ار السننلع أو إ فا هننا بقصنند المغننا ة فنني األطننع

اء بنندون مبننرر وذلننب بالتنسننيا مننع راطنناء األحينن

والمدن والمراكز والجها  المختصة، وقد قام 

لفنة الدولة في ه ا السياح بتخصيال أرقنام مخت

 ة لتلقننني دننن اوى المنننواننين الخاصنننة باألنشننن

عبننين التموينيننة ولإلبننال  عننن المحت ننرين والمتال

نينة في أطعار السلع وأصحا  األنشن ة التموي

ز وأي معوقنا  مواجنه المننواننين  اصنة بالمخنناب

.والبدالين التموينيين

كمنننا حرصننن  الدولنننة علننن  منننوفير ومسنننهي  كننن  

الس نننننننننننب   للنهنننننننننننوا بمنظومنننننننننننة التمنننننننننننوين 

بالمحافظننننة، فقامنننن  بتخصننننيال ق عننننة أرا 

ة مننن أمننالك الدولننة الخاصننة ال ا نننة بناحيننة مرعنن

ة التابعننننالفهميننننينالخشننننا  الملغنننناة، بناحيننننة 

للوحننندة المحلينننة بننناألقواز، مركنننز الصنننف، إلقامنننة

ار إدارة ممنوين وم تننا ممنوين عليهننا، بموجنا قننر

.2021لسنة 2444ر ي  الوزراء رق  

1.9
ينة إجمالي عدد الب اقا  التموين

.2020بالمحافظة حت  عام 

مليدددددددددددددددددددون

بطاقددددددددددددددددددة
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ني، ي عنندُّ األمننن حاجننة أطاطننية للمجتمننع اإلنسننا

  ومادراا علن  ا طنتقرار وا زدهنار والتقندم دا ن

النننونن، وينننرى بعننن  الخبنننراء أن محقينننا األمنننن 

منن يتم   في محقيا طالمة األفراد والجماعا 

األ  ننار الدا ليننة والخارجيننة، مننن  ننال  القضنناء 

.عل  التهديدا  اإلرهابية

ة وفنني إنننار الخ نن  ال مننوس التنني متبناهننا الدولنن

لت نننوير المنشنننب  الشنننرنية، ومزويننندها بيحننندم

مقننر األجهننزة والتقنيننا ، قامنن  الدولننة بافتتنناس ال

ع الجديند لمديرينة أمننن الجينزة، المقننام عنند مقننان

نرينننا مصننننر إطنننن ندرية الصنننحراوي مننننع محننننور 

حندم يوليو، والجدير بالن كر أننه من  بننااه علن  أ26

النمننناذا المعمارينننة، ويضننن  عننندداا منننن المبننناني 

.الملحقة

ور كما م  إنشاء المقر الجديد لإلدارة العامنة لمنر

الجينننزة، وإنشنننناء المقنننر الجدينننند لنننإلدارة العامننننة 

.أكتوبر6لمرور 

العلالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
"
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وفنننني طننننبي  م ننننوير منظومننننة العدالننننة قامنننن  

الدولننننننننة بتنفينننننننن  العدينننننننند مننننننننن المشننننننننروعا  

:بالمحافظة، والتي من أهمها

فننة م ننوير مقننر مجلنن  الدولننة بالنندقي، بت ل▪

.مليون جنيه25بلغ  

ر، منشنية القنننان)رفنع كفناءة ومننرمي  محناك  ▪

فننة ، بت ل(أكتننوبر، ودننما  الجيننزة، والجيننزة6و

.ماليين جنيه6.6بلغ  

مقننننرا  مابعننننة 7مننننرمي  ورفننننع كفنننناءة عنننندد ▪

أكتنننوبر، بت لفنننة 6أكتنننوبر بمديننننة 6لمح منننة 

.مليون جنيه2.7بلغ  

رفننننننننع كفنننننننناءة مقننننننننرا  الشننننننننهر العقنننننننناري ▪

  بالمحافظة، بهندف مسنهي  مقندي  الخندما

ة للمنننننواننين بالمحافظنننننة، بت لفنننننة إجماليننننن

.ألف جنيه800بلغ  

، صنننيانة ومنننرمي  م تنننا  بنننراء دنننما  الجينننزة▪

.ألف جنيه126بت لفة 

ن هنن ا، ولنن  يغفنن  الم شزننر   المصننري عننن مضننمي

محافظننة الجيننزة فنني جهننود الدولننة لوضننع أنننر 

حاكمة لمنظومة األمنن والعدالنة، حينث من  ط ننْ

العديد من القرارا  التي من دينها حفن  األمنن

:ومحقيا العدالة دا   المحافظة، ومنها

مخصننننيال ق عننننة أرا مننننن أمننننالك الدولننننة ▪

ألف متر مربع زمنام عنر  12الخاصة بمساحة 

ة، بمركنننز أنفنننيى بمحافظنننة الجينننزاألدنننرافية

بالمجننننان إلقامننننة مجمنننننع دننننرني مت امننننن  

عليهنا ( قوا  أمن، وحدة مرور، وحدة جوازا )

2021وذلننب بموجننا قننرار ر نني  الننوزراء رقنن  

.2018لسنة 

54
إجمنننننالي عنننننندد نقننننناط اإلنفنننننناء 

.2020بالمحافظة حت  عام 

نقطددددددددددددددددددددة

 طفددددددددددددددددددداء
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فننننني إننننننار طنننننعي الدولنننننة لترطننننني  التسنننننامى 

وفيننا والتعننايا بننين أبننناء الننونن، منن  مقنننين وم

كنيسنننننننننننة ومبنننننننننننن  بمختلنننننننننننف 1882أوضنننننننننننا  

كنيسنننننة ومبنننننن  فننننني 166المحافظنننننا ، منهنننننا 

محافظنننة الجينننزة  وذلنننب بهننندف مرطننني  مبننناد  

.المواننة والوحدة الوننية بين المواننين

وقنند بلننغ عنندد المسنناجد الح وميننة بالمحافظننة 

ألف مسجد أهلني 1.9آ ف مسجد ح ومي، و3.4

.2020حت  عام 

فننني طنننياح  متصننن ، أنلقننن  المحافظنننة مبنننادرة

عبنننننارة عنننننن إننننننالح حمنننننال  لت هينننننر ومعقننننني  

المسنننننناجد وال نننننننا   والنننننندواوين والمنشننننننب  

الخدمينننة بالمحافظنننة، كمنننا دننندد  المحافظنننة 

علنن  راطنناء األحينناء والمراكننز ومننديري المننديريا 

ييننر بنشننر التوعيننة المجتمعيننة والسننعي نحننو مغ

حة األفراد السلوكيا   ير اإليجابية التي مضر بص

والم جتمننننننع، وذلننننننب بهنننننندف م حاصننننننرة األوبئننننننة 

.نوالفيروطا  والحفا  عل  طالمة الموانني

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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  كمنا من  افتتناس مسننجد اللنواء عبند الوهنا   لينن

شنني  بالمجنناورة ال ال ننة بننالحي ال ننامن بمدينننة ال

.  زايد، عل  مساحة ألف متر مربع

افتتحنننننن  المحافظننننننة أيضاننننننا مسننننننجد الحمنننننند 

امينة بمن قة هضبة األهرام والمنف  بالجهود ال 

طنين لاهالي، باإلضافة إلن  افتتناس مسنجد حسا

مننا بمركننز ومدينننة كرداطننة، كرواابمن قننة أبننو 

ابننا القبمنن  افتتنناس مسننجد عننوي   ريننا بقريننة 

ه بمركنننز ومديننننة أنفنننيى بعننند مجدينننده وموطنننعت

وإعنننادة بنا نننه، والجننندير بالننن كر أن المسنننجد قبننن 

متنننر  ننن  ممننن  400مجدينننده كنننان علننن  مسننناحة 

غن  ألف متر مربع بت لفة بل2.1موطعته ليصبى 

.ماليين جنيه5

اءة في السياح ذامه، قامن  المحافظنة برفنع كفن

بمحننني  ال ننننا  اإلدنننغا  النظافنننة وإزالنننة 

بالمحافظننة، وذلننب مننن  ننال  مشنن ي  لجننان مننن

ة األحينننناء وجهنننناز التفتننننيا والمتابعننننة الميدانينننن

ومم لننننننين عننننننن اإلدارة العامننننننة لمننننننرور الجيننننننزة 

والحمايننننننننننة المدنيننننننننننة ومسنننننننننناولي النظافننننننننننة 

للمننننننرور علنننننن  جميننننننع ال نننننننا   واإلدننننننغا  

الموجنننودة بالمحافظنننة والتنسنننيا منننع الجهنننا  

األمنيننننة للتيكنننند مننننن وضننننع السنننندادا ، وعمنننن  

أمنننننن ، ومراجعنننننة البوابنننننا  اإلل ترونينننننة كنننننردون

ة لتنننننيمين ا حتفنننننا   أ نننننناء األعيننننناد المسنننننيحي

.بالمحافظة

166
تني إجمالي عدد ال ننا   والمبناني ال

مننن  مقننننين أوضننناعها بنننالجيزة حتننن 

.2021أبري  

كنيسدددددددددددددددددة 

ومبندددددددددددددددددددى



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
ةالدمددكددددددددداندديدددددددددددد

04



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

التنميدة لم تكت  مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسدبر بدل اسدتثمرت فدي الحجدرر فقدد ىدهدت

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددددددددددار26.9

مليددددددددددددون741.1جنيدددددددددددددددددددددددددددد 

جنيددددددددددددددددد 

1.5
م لفنننننننة ا نتهننننننناء منننننننن مشنننننننرو  دار مصنننننننر، 

.المرحلتان األول  ول انية

مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

جديددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

17.7
ة إجمننالي م لفننة إنشنناء مح ننة مناولننة كرداطنن

عابية بمحافظنة الجينزة، لتبلننغ ناقتهنا ا طننتي

.ألف نن في اليوم2.6إل  

197.4
ري م لفننة إنشنناء ومنندعي  القنننانر ومرافقننة النن

.مشروعاا بالمحافظة17وميهي  التر  بعدد 

مليددددددددددون

جنيددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

آ ف عمننننارة طنننن نية 7.3م لفننننة إنشنننناء عنننندد 

تننرة لإلطنن ان ا جتمنناعي بالمحافظننة  ننال  الف

(2014–2021.)

من قننننة  يننننر آمنننننة 31إجمننننالي م لفننننة م ننننوير 

من قنننننة 15بالمحافظنننننة، مننننن  ا نتهننننناء منننننن 

.حت  اآلن

عنننندد المنننندن الجدينننندة بالمحافظننننة، بإجمننننالي 

.2019ألف وحدة ط نية حت  عام 373.6

6
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محتننننننننننن  طياطننننننننننننا  اإلطنننننننننننن ان والمرافننننننننننننا 

والمجتمعنننا  العمرانينننة والتخ ننني  العمرانننني 

أولوينننة متقدمنننة فننني   نننة الدولنننة، حينننث منننرمب 

تص  بتوفير حزمة من الخدما  األطاطية التي م

وانن، امصالاا مبادنراا بجنودة الحيناة اليومينة للمن

وفننني هننن ا السنننياح، دنننهد ق نننا  اإلطننن ان فننني 

ولنة محافظة الجيزة م وراا كبيراا، حيث دعم  الد

ملينننار جنينننه  نننال  74.1ق نننا  اإلطننن ان بت لفنننة 

(.2021–2014)الفترة 

ومشننننننم  مشننننننروعا  اإلطنننننن ان ا طننننننت مارية 

ألننننف 11.2عمننننارة بإجمننننالي 469المنتهيننننة عنننندد 

مليارا  جنينه لإلطن ان3.3وحدة ط نية بت لفة 

:ا طت ماري ومن ملب المشروعا 

منفيننننن  أعمنننننا  المرافنننننا العامنننننة لمشنننننرو  ▪

( يننةللمننرحلتين األولنن  وال ان)إطنن ان دار مصننر 

بلغنن  بمدينننة حنندا ا أكتننوبر الجدينندة، بت لفننة

.مليون جنيه548

-نننرح -صننرف -مينناه )منفينن  أعمننا  المرافننا ▪

بإجمنننالي عنننننندد 1لمشنننرو  طننن ن مصنننر ( ري

عمننننارة بمدينننننة حنننندا ا أكتننننوبر الجدينننندة 228

.مليون جنيه138بت لفة بلغ  

ا نتهنناء مننن مشننرو  طنن ن مصننر بمن قنننة▪

آ ف وحنندة طنن نية 4.3فننداناا بإجمننالي 125الننن 

.مليار جنيه1.2بمدينة أكتوبر الجديدة بت لفة 

المرحلتننننان )ا نتهننناء مننننن مشنننرو  دار مصننننر ▪

عمننارة بإجمننالي    290بإجمننالي ( األولنن  وال انيننة

آ ف وحننندة بمديننننة حننندا ا أكتنننوبر الجديننندة7

.مليار جنيه1.5بت لفة بلغ  نحو 

هننننننن ا، وجنننننننار  اطنننننننت ما  إنشننننننناء مشنننننننروعا  

.مليارا  جنيه9.7اطت مارية بت لفة بلغ  نحو 

آ ف عمننننارة 7.8امصننننالاا قامنننن  الدولننننة بإنشنننناء 

ألننننف وحنننندة 187طنننن نية بالمحافظننننة بإجمننننالي 

لفننة طنن نية مننن وحنندا  اإلطنن ان ا جتمنناعي بت 

:مليار جنيه، أبرزها27.9

ألننف وحنندة 176آ ف عمننارة بإجمننالي 7.3عنندد ▪

مليننننار جنيننننه لإلطنننن ان 26.9طنننن نية بت لفننننة 

.ا جتماعي

ا  ةةةةةةكاة والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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ي بينمنننا متضنننمن مشنننروعا  اإلطننن ان ا جتمننناع

:المنتهية

-ننرح -صنرف -ميناه )منفي  أعمنا  المرافنا ▪

لإلطننننننن ان (  ننننننناز-امصنننننننا   -كهربننننننناء -ري 

ا جتمننننناعي  نننننر  السننننن ة الحديننننند بإجمنننننالي         

ي ألف عمارة، ودرح الس ة الحديد بإجمال1.2

عمننننارة بمدينننننة حنننندا ا أكتننننوبر الجدينننندة 266

.مليون جنيه250بت لفة بلغ  

-نننرح -صننرف -مينناه )منفينن  أعمننا  المرافننا ▪

لإلطننننننن ان (  ننننننناز-امصنننننننا   -كهربننننننناء -ري 

بإجمنننننالي ( 6)ا جتمننننناعي دنننننرح إبنننننني بيتنننننب 

عمننننارة بمدينننننة حنننندا ا أكتننننوبر الجدينننندة 625

.مليون جنيه390بت لفة بلغ  

مننناعي منفينن  المبننناني الخدمينننة لإلطننن ان ا جت▪

طننوح 2-مدرطننة 2عنندد )6دننرح ابننني بيتننب 

ملعنننا -وحننندة صنننحية 2-حضنننانة 2-مجارينننة 

بمديننننننننة حننننننندا ا أكتنننننننوبر الجديننننننندة (  ال ننننننني

.مليون جنيه60.5بت لفة بلغ  

ألنف وحندة إطن ان اجتمناعي 93.4إنشاء عندد ▪

  آ ف عمارة بإجمالي م لفة بلغ3.9بإجمالي 

.مليار جنيه11.5

ا نتهننناء منننن المرحلنننة ال انينننة منننن اإلطننن ان ▪

فننندان بإجمننننالي      800ا جتمننناعي بمن قنننة النننن 

ديندة ألف وحدة ط نية بمدينة أكتوبر الج37.2

.مليارا  جنيه7.8بت لفة بلغ  

تمناعي منفي  المرحلة ال انية من اإلطن ان ا ج▪

آ ف وحندة 4.3بإجمنالي 6بمن قة إبني بيتب 

ة بلغنن  طنن نية بمدينننة أكتننوبر الجدينندة بت لفنن

.مليون جنيه895

تمناعي منفي  المرحلة ال انية من اإلطن ان ا ج▪

عمننننارة 1185 ننننر  السنننن ة الحدينننند بإجمننننالي 

دة ألف وحدة بمدينة حدا ا أكتنوبر الجدين28.4

.مليارا  جنيه3.8بت لفة بلغ  
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تمناعي منفي  المرحلة ال انية من اإلطن ان ا ج▪

عمننننارة 266دننننرح السنننن ة الحدينننند بإجمننننالي 

بمدينننة حنندا ا أكتننوبر الجدينندة( وحنندة6384)

.مليون جنيه862بت لفة بلغ  

لجينزة منفي  المرحلة ال ال ة من مشرو  أبناء ا▪

عمننارة 215وحنندة طنن نية بإجمننالي 592بعنندد 

لغنن  بمدينننة السننادس مننن أكتننوبر، بت لفننة ب

.مليون جنيه430

فنننني طننننياح  متصنننن  منننن  ا نتهنننناء مننننن مشننننرو  

اإلطنننن ان المتوطنننن  دار مصننننر بمدينننننة الشنننني 

وحدا  ط نية لخدمنة 1608زايد، حيث م  إنشاء 

آ ف نسننمة، وذلننب بهنندف مننوفير مسنن ن8نحنو 

.مال   ل وي الد و  المتوط ة

ي وفننني إننننار منننوفير مركنننز مرفيهننني و قنننافي ألهنننال

ق ننننا  دننننما  الجيننننزة ضننننمن مخ نننن  م ننننوير 

" جيننزة بنننارك"ق ننا  اإلطنن ان منن  إنشننناء حديقننة 

ملينون 120بيرا م ار إمبابة بت لفة بلغ  نحو 

. 2014جنيه عام 

وكنننننواة مهمننننة لت ننننوير ق ننننا  دننننما  الجيننننزة 

من قنننة اجتماعي نننا وبيئي نننا وعمراني نننا، مننن  إنشننناء ال

آ ف وحنننندة 3.1السنننن نية بننننيرا م ننننار إمبابننننة 

محلاننننا دنننناملاا المرافننننا و يرهننننا، 231طنننن نية، و

.مليون جنيه595بت لفة بلغ  

26.9
إجمنننالي م لفننننة إنشننناء مشننننروعا  

اإلطنننننننن ان ا جتمنننننننناعي المنتهيننننننننة 

.بالمحافظة

مليدددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددد 
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كمننا منن  إنشنناء قريننة أنفننيى الجدينندة مننن  ننال  

بنينننة بيتانننا ريفي نننا ومنفيننن  أعمنننا  ال76إنشننناء عننندد 

.األطاطية الخارجية

ة، ونننواة وكنن لب منفينن  البنيننة األطاطننية الدا لينن

ام القرية، ووحدا  ط نية ومبان   دمية، وذلب ع

.مليون جنيه83.5بت لفة بلغ  2020

من جهنة أ نرى، مجندر اإلدنارة إلن  أننه جنار  إنشناء 

آ ف عمنننننننارة طننننننن نية بالمحافظنننننننة، 4.9عننننننندد 

ألنننننف وحننننندة طننننن نية، بإجمنننننالي 121.9بإجمنننننالي 

.مليار جنيه34.2

فنننداناا 85.3وقامننن  الدولنننة بتخصنننيال مسننناحة 

الق ننوريمننن األراضنني المملوكننة للدولننة بجهننة 

لصننننننالى محافظننننننة الجيننننننزة  طننننننتخدامها فنننننني 

المشننننننننرو  القنننننننننومي )األنشنننننننن ة العمرانيننننننننة 

بموجنننننا قنننننرار ر ننننني  النننننوزراء رقننننن       ( لإلطننننن ان

.2015لسنة 1267

وقنند طنناعد  كنن  ملننب اإلجننراءا  فنني زيننادة عنندد 

المننندن الجديننندة المقامنننة فننني محافظنننة الجينننزة 

أكتنوبر، –مندن جديندة 6لتص  إل  2019حت  عام 

أكتنننننوبر الجديننننندة، حننننندا ا أكتنننننوبر، الشننننني  زايننننند،

بإجمننننننالي      –امتننننننداد زاينننننند، طننننننفن   الجدينننننندة 

.ألف وحدة ط نية373.6

6
عننندد المننندن الجديننندة بالمحافظنننة، 

ألنننف وحننندة طننن نية 373.6بإجمنننالي 

.2019حت  عام 

مددددددددددددددددددددددددددن

جديددددددددددددددددددددة



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة الجيزة   | 87

ر فننننني إننننننار ملبينننننة ا حتياجنننننا  الم لحنننننة لت نننننوي

ن المنانا العشوا ية و ينر المخ  نة ومحسني

الخنننننندما  المقدمننننننة للمننننننواننين بهننننننا، والتنننننني 

ورصنننف وإننننارة،إنترلنننوكمشنننم  أعمنننا  مبلننني  

قامنن  الدولننة بنندع  محافظننة الجيننزة فنني مجننا  

ملينننننار جنينننننه، موزعنننننة 1.6العشنننننوا يا  بت لفنننننة 

:كاآلمي

م نننننوير منننننننانا  ينننننر آمنننننننه بإجمنننننالي عنننننندد▪

ملينننون جنينننه، منهنننا741.1من قنننة بت لفنننة 31

من قنننننننة مننننننن  ا نتهننننننناء منننننننن م ويرهنننننننا،15

منننننننانا جننننننار  م ويرهننننننا، باإلضننننننافة إلنننننن 6و

مننننانا ينننت  إعنننداد مخ  نننا  مفصنننيلية 10

فنننداناا بإجمنننالي عننندد أطنننر    32.6لهنننا بمسننناحة 

.ألف أطرة1.6

  فننني طنننياح  متصننن  مشنننم  المننننانا التننني مننن

عزبنننننة : ا نتهننننناء منننننن م ويرهنننننا بتمويننننن  ذامننننني

بحني الفا ورة مركز البدردنين، ومن قنة الزبنالين

العجننننوزة، ومن قننننة زنننننين القديمننننة، والم ل ننننة، 

وقميشنننننننة بحننننننني بنننننننو ح الننننننندكرور، ومن قنننننننة 

القصبجي،

تاةةةةةةةةةةةةحير العشةةةةةةةةةةةةحا يات
"
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لجينزة ، وديا ة رابعة طاقية م ي، واوالب بادي

بننة قبلنني بحنني جنننو  الجيننزة، ومن قننة جزيننرة إمبا

ن، ماا الدو  بحي دما  الجيزة، ومن قة الجزاري

.بحي الوراحالهنادوةوكفر 

رهمننا بينمننا مشننم  المن قتننان اللتننان منن  م وي

نحنة بتموي  منن صنندوح التنمينة الحضنرية، والم

اإلمارامينننننة، من قنننننة عشنننننا السننننن ة الحديننننند 

أفدنننننننننة بإجمننننننننالي4.4بالبدردننننننننين بمسنننننننناحة 

.أطرة21

ومننن  مقننندي  معنننوي  منننادي ل ننن  أطنننرة بمبلنننغ

  ألنف جنيننه، باإلضننافة إلنن  من قننة عزبننة حننر125

فنننندان 0.7الشننننرقية ببننننو ح النننندكرور بمسنننناحة 

وحننندة 50أطنننرة، ومننن  مسنننلي  عننندد 50بإجمنننالي 

مليننون 16.8طنن نيه ل نن  أطننرة بإجمننالي م لفننة 

.جنيه

من قنننننة  ينننننر مخ  نننننة بت لفنننننة 46م نننننوير ▪

من قة م  ا نتهناء 22مليون جنيه، منها 759

مالينننننين جنينننننه، 309منننننن م ويرهنننننا بت لفنننننة 

ة من قة جار  م ويرها بت لفن24باإلضافة إل  

.مليون جنيه450

ومشننننم  المننننننانا  ينننننر المخ  نننننة التننننني مننننن  

من قنننة 22ا نتهننناء منننن م ويرهنننا بواقنننع عننندد 

مالينننين جنيننه، ومعزيزهنننا منننن 309بت لفننة بلغننن  

، وإنننننارة، إنترلنننوك نننال  رصنننف دنننوار ، ومبلننني  

ي  وموصي  صرف صحي، وحنفيا  حرينا، وموصن

مياه در  الهرم، والعمرانية، والعجوزة، وبو ح

النندكرور، والننوراح، ودننما  المحافظننة، وجنوبهننا، 

ينة والوراح، وم  ممويلها منن  نال  صنندوح التنم

.الحضرية، والمحافظة

ملينون 65.9أطنواح دنعبية بت لفنة 4م وير ▪

منننن  ا نتهنننناء مننننن م ويرهمننننا 2جنيننننه، منهننننا 

ملينننننننننون جنينننننننننه، باإلضنننننننننافة 15.4بت لفنننننننننة 

إلنننننننن  طننننننننوقين جننننننننار  م ويرهمننننننننا بت لفننننننننة 

.مليون جنيه50.5
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ومشننننم  السننننوقين اللتننننين منننن  م ويرهمننننا

ة بحنننني العمرانيننننة، بت لفننننال ونيسننننةطننننوح 

ماليين جنيه، 3.4إجمالية بلغ  

ير ه ا  وقد قام  الدولة بتنفي  مشنرو  م نو

الع يننا ، )قنرى هني 8القنرى المصنرية بعنندد 

منيننننن  طنننننل ان، جزينننننرة ال ريمنننننا ، منشنننننية 

و كاطنننا، باجنننة الشننني ، الحينننز، العسنننيلي، أبننن

.مليون جنيه120بت لفة بلغ  (  الا

عزبنننة حنننر  "أطنننرة منننن 80كمنننا مننن  مسنننلي  ▪

وحنننندا  كاملننننة التشنننن يا، كبنننندي  " بننننالهرم

.لمساكنه   ير اآلمنة

وذلنننننب فننننني إننننننار القضننننناء علننننن  المننننننانا 

.ةالعشوا ية، ومحقيا التنمية المستدام

ويعنننننند هنننننن ا المشننننننرو  أحنننننند المخ  ننننننا  

المهمننننننة لتننننننوفير حينننننناة كريمننننننة لقاننيهننننننا، 

عمننارا  طنن نية 4ويشننم  المشننرو  إنشنناء 

كاملننننننة التشنننننن يبا  ومدعومننننننة بننننننالمرافا 

.وحدة ط نية حضارية180الحيوية بسعة 

 ينرة في طياح  متص  م  وضع اللمسنا  األ▪

ألننف وحنندة طنن نية مننن مشننرو  وحنندة 2.5لننن 

 ية طننن نية بديلنننة لسننن ان المننننانا العشنننوا

ة حندا ا بالمحافظة، والتي يت  منفي ها بمدينن

.أكتوبر

منننننيمي فننننني هننننن ا اإلننننننار اطنننننتراميجية الدولنننننة 

للقضننناء علننن  المننننانا العشنننوا ية الخ نننرة

ن و ير اآلمنة، للمحافظة عل  أرواس الموانني

ي ومقدي  ك  طنب  الندع  لضنمان العنيا فن

ة ط ن آمن ويتوافر بنه كن  الخندما  المقدمن

للمننواننين، حيننث معنند محافظننة الجيننزة مننن 

أك نننننر المحافظنننننا  التننننني معننننناني منننننن وجنننننود 

.  المنانا الخ رة
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إضننافة إلنن  ذلننب هننناك العدينند مننن المشننروعا  

ذلننب الجنناري منفينن ها، فنني الفتننرة الحاليننة، ويننيمي

ضنننمن الخ نننة العاجلنننة للقضننناء علننن  المننننانا 

. ير المخ  ة وم ويرها

ة وذلنننب بالتعننناون منننع صنننندوح التنمينننة الحضنننري

:بالمحافظة، ومتم   بع  المشروعا  في

عشننننا السنننن ة الحدينننند بالنننندقي بمسنننناحة▪

أطننننرة منننن  مسنننن ين265فنننندان بإجمننننالي 2.2

.وحدة120أطرة وجار  منفي  145

من قنننننة عشنننننا السننننن ة الحديننننند ببنننننو ح ▪

فننننننننندان، بإجمنننننننننالي1.1الننننننننندكرور بمسننننننننناحة 

.أطرة31

ةعزبننة حننر  الغربيننة ببننو ح النندكرور بمسنناح▪

.أطرة83فدان بإجمالي 0.7

عمنننارا  بعزبنننة حنننر  الغربينننة 4وجنننار  بنننناء عننندد 

ة وحندة طن نية بت لفنن180ببنو ح الندكرور لتنوفير 

.مليون جنيه43.2إجمالية بلغ  

فندان بإجمنالي 2.5أو د عالم الدقي بمسناحة ▪

الحومينننننننننننةأطنننننننننننرة، ومن قنننننننننننة 200عننننننننننندد 

فننندان بإجمنننالي عننندد 1.1بنننالعجوزة بمسننناحة 

.أطرة91

1.6
قيمننننة النننندع  المقنننندم مننننن الدولننننة 

ا لمحافظننة الجيننزة لت ننوير المنننان

.العشوا ية بالمحافظة

مليدددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددد 
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يعننننند ق نننننا  المنننننوارد الما ينننننة والنننننري منننننن أبنننننرز 

ر  الق اعا  المهمة المعنية بتوفير ميناه الشن

، ومينناه الننري، والمينناه الالزمننة للزراعننة، والصننناعة

والسياحة والمالحة النهرية، و يرها، وقد حققن 

الدولنننة فننني هننن ا المجنننا  العديننند منننن اإلنجنننازا  

 اصة في محافظة الجيزة، حيث دعمن  الق نا 

مليننون جنيننه  ننال  السنننوا  السننبع472بمبلننغ 

الماضننية لت ننوير ق ننا  الننري بالمحافظننة، ومننن

:أبرز ملب المشروعا 

ا نتهنناء مننن إنشنناء ومنندعي  القنننانر ومرافننا▪

مشنروعاا، بإجمنالي 17الري وميهي  التر  بعندد 

ملينننون جنينننه، وجنننار  197.4م لفنننة بلغننن  نحنننو 

إنشنناء ومنندعي  قنننانر ري وميهينن  مننر  بعننندد 

مشننننننروعا  بإجمننننننالي م لفننننننة مبلننننننغ نحننننننو 6

.               مليون جنيه21.83

، منمينننة وم نننوير مجنننرى النهنننر وفرعينننه، واآلبنننار▪

مشنروعاا، بإجمنالي 18السيو  بعندد ومخرا 

مليون جنيه،71.2م لفة بلغ  نحو 

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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ر جننار  ا نتهنناء مننن منميننة وم ننوير مجننرى النهنن▪

السننننننيو  بعننننننددومخننننننرا وفرعيننننننه واآلبننننننار 

ملينون 150مشروعا ، بإجمالي م لفة مبلنغ 9

.  جنيه

ادي فنني ضننوء محسننين الصننورة البصننرية لمرمنن▪

المحافظنننة و اصنننة منننن السنننا حين األجاننننا 

متنننر منننن 200فقننند مننن  ا نتهننناء منننن مغ ينننة 

مليننننون 38مصننننرف المحنننني  بت لفننننة بلغنننن  

جنيننننه، وميهينننن  وحمايننننة جننننزء مننننن المصننننرف 

كيلنننننننننومترا  بت لفنننننننننة بلغننننننننن 3.5ب نننننننننو  

.مليون جنيه181

هنن ا  وقنند قامنن  الدولننة بإعننادة ميهينن  مح ننا  

الصنننننننرف ورفنننننننع كفاءمهنننننننا وقننننننندرمها للوفننننننناء 

دمها التني مخنللزماما بمت لبا  الري والصرف 

مليننننون 22بت لفننننة " مصننننرف المحنننني "بمحنننني  

.جنيه

فننني طنننياح  متصننن  قامننن  الدولنننة بالعديننند منننن 

المشننننروعا  التنننني مهنننندف إلنننن  ميهينننن  المجننننرى 

:الما ي للتر  المختلفة، ومن ه ه المشروعا 

ومنننن ال يلنننالبرمبننن اطنننت ما  ميهيننن  مرعنننة ▪

ة كيلنومترا ، بت لفن5ب نو  18حت  ال يلو 13

ملينننون جنينننه، ومننن  اطنننت ما  المشنننرو 16.8

ب نننننننو  22.5حتننننننن  ال يلنننننننو 18منننننننن ال يلنننننننو 

ملينننننون جنينننننه، 13.4كيلنننننومترا  بت لفنننننة 4.5

8.5وأيضاا م  اطت ما  المشنرو  منن ال يلنو

ة كيلننومترا  بت لفنن4.5ب ننو  13حتنن  ال يلننو 

.مليون جنيه13.2

/ طننقارة القبليننة/ أوطنني  / ميهينن  مننر  الزمننر ▪

.ماليين جنيه104.4، بت لفة دبرامن 

ميهيننننننن  منننننننر  المجموعنننننننة األولننننننن  بنننننننينفيى ▪

.مليون جنيه52المن قة الغربية بت لفة 

ميهيننننننن  منننننننر  المجموعنننننننة ال ال نننننننة بالصنننننننف ▪

.مليون جنيه48.1المن قة األول  بت لفة 

ميهيننننننن  منننننننر  المجموعنننننننة ال انينننننننة بنننننننينفيى ▪

.مليون جنيه60.6المن قة الشرقية بت لفة 

ميهينننننن  مننننننر  المجموعننننننة الرابعننننننة بالصننننننف ▪

.مليون جنيه57.7المن قة ال انية بت لفة 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة الجيزة   | 93

10.5ميهي  مرعنة الحناجر منن الفن  حتن  ال يلنو ▪

مليننننون جنيننننه، ومنننن  اطننننت ما  42.3بت لفننننة 

بت لفنننة إجمالينننة 19.3المشنننرو  حتننن  ال يلنننو 

.مليون جنيه30.4بلغ  

كيلننومترا  5.5ميهينن  مرعننة الخشننا  ب ننو  ▪

ملينننننون جنينننننه، ومننننن  اطنننننت ما  16.9بت لفنننننة 

كيلننننننومترا  بت لفننننننة 4.7المشننننننرو  ب ننننننو  

.مليون جنيه15.9إجمالية بلغ  

ميهينننننننننن  مرعننننننننننة جزيننننننننننرة صننننننننننو  ب ننننننننننو  ▪

كيلننننننننومترا  بت لفننننننننة إجماليننننننننة بلغنننننننن  5.9

.مليون جنيه15.8

كيلنننننومترا  9.4ميهيننننن  مرعنننننة وردان ب نننننو  ▪

.مليون جنيه32.9بت لفة إجمالية بلغ  

ميهينننننن  حننننننب  مننننننن مرعننننننة الجيننننننزة ب ننننننو  ▪

كيلنننننننننومتر والمتقانعنننننننننة منننننننننع ال رينننننننننا2

النننندا ري الوطنننن ي، بت لفننننة إجماليننننة بلغنننن 

.مليون جنيه13.9

ارة ميهيننن  ومب نننين التنننر  المتعبنننة بزمنننام اإلد▪

هندطننة المننوارد الما يننة )العامننة لننري حلننوان 

بت لفننننننة إجماليننننننة بلغنننننن  ( والننننننري بننننننينفيى

.مليون جنيه181.7

و  الجزيننرة الشننقراء ب نن)ميهينن  ومب ننين مننر  ▪

/ فنندان 900كيلننومترا  وزمامهننا الفعلنني 5.5

بت لفننننننة ( فنننننندان600فننننننر  الحنننننني وزمامهننننننا 

.مليون جنيه21.5إجمالية بلغ  

و  البحرينة ب نالخورمنان)ميهي  ومب ين منر  ▪

/ فننندان 1200كيلنننومترا  وزمنننام الفعلننني 5.7

يننة بت لفننة إجمال( القبليننة وزمامهنناالخورمننان

.مليون جنيه13.7بلغ  
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هنننن ا، وقنننند قامنننن  الدولننننة بتنفينننن  العدينننند مننننن 

لنري المشروعا ، والتي مهدف إل  محسين حالة ا

.والظروف البيئية، كزيادة عدد اآلبار

:ومن ملب المشروعا 

بئننننننننننننننراا إنتاجي ننننننننننننننا باألعمننننننننننننننا  32مجهيننننننننننننننز ▪

ال هرومي اني يننننننننننة وال هربيننننننننننة وال اقنننننننننننة 

لغننن  الشمسنننية بالواحنننا  البحرينننة بت لفنننة ب

.مليون جنيه35.9

آبنننننار بال اقنننننة الشمسنننننية 9مشنننننغي  عننننندد ▪

.مليون جنيه26بالواحا  البحرية بت لفة 

متننر 1200بئننراا ا تباريننة إنتاجيننة بعمننا 11حفننر ▪

بنننننالفيوم وبنننننن  طنننننويف والواحنننننا  البحرينننننة 

.ماليين جنيه110.2بت لفة 

( إحننننال  ومجدينننند)آبننننار جوفيننننة 10حفننننر عنننندد ▪

.مليون جنيه62.3بالواحا  البحرية بت لفة 

هننن ا وجنننار  منفيننن  مشنننروعا  إنشننناء ومننندعي  ▪

قننننانر ومرافنننا ري وميهيننن  منننر  بالمحافظنننة 

مليننننون جنيننننه، 21.8مشننننرو  بت لفننننه 6بعنننندد 

:وه  كالتالي

حجرينننننة علننننن  دننننن   مننننندرا م سنننننيةإنشننننناء ▪

وممشننننن  وإنشننننناء بوابنننننة لمننننند   الحديقنننننة 

.بمنشية القنانر

قنة م وير واجهة الني  وحماية الجسور بمن ▪

دا البننر الغربنني بجزينننرة الزمالننب دنننار  أبننو الفننن

بالزمالننننب، ومنفيننننن  أعمننننا  حديننننند و رطنننننانة، 

.ور ام

إنشننناء مبنننني مفتنننيا ري بحنننري الجينننزة، منننع▪

اء إحننال  ومجدينند البوابننا  والمصننبا ، وإنشنن

.مغ ى لترعة نر ان
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زان منن  رصنند محسننن ملحننو  فنني حالننة البيئننة وامنن

منظومامها في محافظة الجينزة  نال  السننوا 

إلنن  2014السننبع الماضننية فنني الفتننرة مننن عننام 

ة ، حيث قام  الدولنة بندع  ق نا  البيئن2021عام 

ماليننننننين جنيننننننه، 806فنننننني المحافظننننننة بت لفننننننة 

وير والمتم لة فني إنشناء مح نا  المناولنة وم ن

ملينننننون جنينننننه، 64.7مقالنننننا للقمامنننننة بت لفنننننة 

باإلضنننننننافة إلننننننن  ذلنننننننب مننننننن  مخصنننننننيال مبلنننننننغ 

نننام  مليننون جنيننه للخ ننة ا طننت مارية لبر591.3

عامنة محسين البيئة لمحافظة الجينزة والهيئنة ال

ملينون 150للنظافة والتجمي ، ومخصيال مبلغ 

.جنيه مموي  ذامي لشركا  جمع القمامة

بلننغ ، والنن ي مدننبرامن امصننالاا منن  م ننوير مقلننا 

مليننننون جنيننننه، 35فننننداناا، بت لفننننة 774مسنننناحته 

وم ننننننوير مح ننننننة مناولننننننة المريونيننننننة، ومبلننننننغ 

آ ف متنننننر مربنننننع، لتبلنننننغ ناقتهنننننا 4مسننننناحتها 

ة بلغنن  ا طننتيعابية ألفنني نننن فنني اليننوم، بت لفنن

. ماليين جنيه6

كمننا منن  م ننوير مح ننة مناولننة الننوراح، بمسنناحة 

ناقتهننننننننننننا آ ف متننننننننننننر مربننننننننننننع، لتصنننننننننننن  4.5

ة بت لفنألنف ننن فني الينوم ، 1.5إل  ا طتيعابية 

.ماليين جنيه6

ي أيضانننا مننن  افتتننناس مح نننة مناولنننة كرداطنننة والتننن

ها آ ف متر مربع، لتبلغ ناقت3.5مبلغ مساحتها 

ة ألف ننن فني الينوم ، بت لفن2.6ا طتيعابية إل  

.مليون جنيه17.7

وبهنننننندف محسننننننين عمليننننننا  الجمننننننع والنقنننننن  

  لتحسننننين منظومننننة إدارة المخلفننننا  منننن  منفينننن

العدينننننننند مننننننننن المشننننننننروعا  وذلننننننننب ضننننننننمن 

نميننة البروموكننو  الموقننع بننين وزارا  البيئننة والت

المحلينننننننننننننة والتخ ننننننننننننني  واإلصنننننننننننننالس اإلداري 

:ومن أهمها

.  البراجي إنشاء مح ة وطي ة ▪

. دبرامنإنشاء  لية دفن صحي بمن قة ▪

.إنشاء مدفن صحي بينفيى▪

.إنشاء مدفن صحي بالعياط▪

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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إنشنننننناء مح ننننننة وطنننننني ة  ابتننننننة بمنشننننننية ▪

.القنانر

.إنشاء مح ة وطي ة  ابتة بالبدردين▪

ارة وز"هن ا، وقنند منن  موقينع بروموكننو  معنناون بننين 

التنميننننننة"و" اإلنتنننننناا الحربنننننني"و" دنننننناون البيئننننننة

إلقامننننة مح ننننة " محافظننننة الجيننننزة"و" المحليننننة

اقنة معالجة للمخلفنا  الصنلبة ومحويلهنا إلن  ن

كهربا ية، وذلب من  ال  مخصيال ق عة أرا

ا  بحا ا نتفا  إلقامة مح ة لمعالجنة المخلفن

ا ينننة الصنننلبة البلدينننة ومحويلهنننا إلننن  ناقنننة كهرب

.بن اح محافظة الجيزةرواابمن قة أبو 

ويعد ذلنب أحند آلينا  معالجنة ومندوير المخلفنا 

ضنننننمن برننننننام  البنينننننة التحتينننننة فننننني منظومنننننة 

المخلفنننا  الجديننندة، والتننني معتمننند علننن  إقامنننة 

مصنننانع مننندوير المخلفنننا  ومحويلهنننا إلننن  طنننماد

ة عضننوي ووقننود بنندي ، حيننث ممتلننب مصننر الخبننر

ي في إنشاء وإدارة ه ه المصانع، ويت  العم  فن

وجينا  الوق  الحالي  طتقدام الخبرا  والت نول

الخاصننة بمصنننانع محويننن  المخلفنننا  إلننن  ناقنننة

بالتعننناون منننع دنننركاء التنمينننة ودعننن  الشنننركا 

.المصرية للعم  في ه ا المجا 

منن  إنننالح اطننتراميجية محافظننة2019وفنني عننام 

برنامجانننا 19الجينننزة لتغينننر المننننا ، حينننث مننن  إدراا 

ينفنننننن  فنننننني كنننننن  مجننننننا   الزراعننننننة، والصننننننناعة، 

والسننننياحة، والصننننحة، ومينننناه الشننننر  والصننننرف 

الصننننننحي، بالتعنننننناون مننننننع وزارة دنننننناون البيئننننننة 

والوكالننننة األلمانيننننة للتعنننناون النننندولي مننننن  ننننال 

برنننننننام  التنميننننننة بالمشنننننناركة فنننننني المنننننننانا "

".الحضرية

وق عنننننن  أيضاننننننا محافظننننننا  القنننننناهرة والجيننننننزة 

ا مفاقينننننة الوزارينننننة علننننن  2021والقليوبينننننة عنننننام 

إدارة ملنننوم الهنننواء ومغينننر المننننا  فننني "مشنننرو  

والنننننن ي يهنننننندف إلنننننن  مننننننوفير " القنننننناهرة ال بننننننرى

مسننننتقب  أك ننننر صننننحة للمننننواننين، والحنننند مننننن 

مخننانر ملنننوم الهنننواء ومغيننر المننننا ، ويعننند هننن ا 

المشننرو  مننن أكبننر مشننروعا  البيئننة، والممننو 

مننننننن البنننننننب النننننندولي بت لفننننننة إجماليننننننة قنننننندرها 

.مليون دو ر200
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ر طفرةر خالل السنوات السدبع الماضديةر وهدو مدا أ هدره التحسدن الكبيدىهدت البنية التحتية

ددا فددي مؤىددر البنيددة التحتيددة بدددتقرير التنافسددية العددالمي لعدد   حيددث 2019ام فددي مرتبددة مصددر عالميًّ

.عالميًّا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددددارات7.6

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

ينند ملينار جنينه م لفننة مشنرو  مح نة مول2.4و 

.كهرباء دما  الجيزة المركبة

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار1.1

دوالر

1.34
د إجمننننالي م لفننننة إنشنننناء مبننننن  الركننننا  الجدينننن

.الدولي بالمحافظةطفن  بم ار 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

" مننرمرعننة الز"م لفننة اإلنشنناءا  الجاريننة بمحننور 

.الحر

218.5
أكتننوبر 6مشنرو  محوينن  مح ننة موليند كهربنناء 

.الغازية لنظام الدورة المركبة

16.6
مشننروعا  فنني مجننا  مينناه 107م لفننة منفينن  

الشننننننر  والصننننننرف الصننننننحي  ننننننال  الفتننننننرة 

(2014–2020.)

مليدددددددددددددار

جنيدددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 

م لفنننننة م نننننوير نرينننننا الصنننننعيد الصنننننحراوي 

–بنننني طنننويف –الجينننزة )الغربننني بمحافظنننا  

(.المنيا

مليدددددددون

يدددددددددددددورو
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أولننننن  الدولنننننة المصنننننرية اهتمامانننننا كبينننننراا  نننننال  

 مار السنننوا  السننبع طنننوا  الماضننية با طننت

فنني مشننروعا  ال ننرح وال بنناري  بهنندف إحنندام 

  نقلنننة نوعينننة، هننندفها األو  البنننناء والتنمينننة، إلننن

جاننننننا منننننوفير فنننننر  عمننننن  للشنننننبا  و فننننن  

معد   الب الة، ممنا ي سنه  فني رفنع معند  

.النمو ا قتصادي في دت  ا مجاها 

ها وفنني هنن ا الشننين نالنن  محافظننة الجيننزة نصننيب

د من المشروعا  القومية، حيث م  إنشاء العدي

ع من ال رح لدع  الق ا   نال  السننوا  السنب

:الماضية، ومن أبرز ملب اإلنجازا 

كيلننننومتراا، 46إنشنننناء محنننناور مروريننننة ب ننننو  ▪

.مليون جنيه260بت لفة 

إنشننننناء وموطنننننعة وم نننننوير وإعنننننادة رصنننننف ▪

كيلننننننومتراا، 450للشننننننوار  الدا ليننننننة ب ننننننو  

.مليار جنيه1.3بت لفة نحو 

الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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كبننننننناري طنننننننيارا  ومشننننننناة 5إنشننننننناء عننننننندد ▪

–ينازيزين–البدردنين –أرا اللنواء –البراجي )

كيلننننننومترا ، بت لفننننننة 4.5ب ننننننو  ( دهشننننننور

.ماليين جنيه510

مزلقانننا ، بت لفننة 9ا نتهنناء مننن م ننوير عنندد ▪

.ماليين جنيه9

جنننار  إنشننناء وموطنننعة وإعنننادة رصنننف ب نننو  ▪

فنننننة كيلنننننومترا  للشنننننوار  الدا لينننننة، بت ل110

.مليون جنيه270

جننننننننننار  إنشنننننننننناء محنننننننننناور مروريننننننننننة ب ننننننننننو  ▪

ملينننار جنينننه مشنننم  1.4كيلنننومتراا، بت لفنننة 50

.والتغ يةاإلزا  م اليف 

وامصنننننالاا بمنننننا مقننننندم، فنننننإن مشنننننروعا  ال نننننرح 

والنقننن  بالمحافظنننة قننند منوعننن  منننا بنننين رصنننف 

وإنشننننناء ال نننننرح، وموطنننننعتها، وإنشننننناء كبننننناري 

طيارا  ومشناة، وإنشناء محناور مرورينة لرب هنا 

.بالمحافظا  األ رى

:ومن أم لة ملب المشروعا 

الحننر، وهننو أحنند " مرعننة الزمننر"جننار  إنشنناء محننور ▪

أهننننننن  المحننننننناور ال ولينننننننة بشنننننننب ة ال نننننننرح 

 نو  السريعة التي منرمب  بنال ريا الندا ري، ب

.مليارا  جنيه4كيلومتراا بت لفة 15

م ننننوير نريننننا الصننننعيد الصننننحراوي الغربنننني ▪

(المنينننا-بنننني طنننويف –الجينننزة )بمحافظنننا  

.مليارا  جنيه7.6كيلومتراا بت لفة 230ب و  

4
حنر ال" مرعة الزمر"م لفة إنشاء محور 

.كيلومتراا15ب و  

مليددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددد 
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لن  م وير الم لع والمنز  بال ريا الندا ري ع▪

ورينننة نرينننا المنصنننورية  لتقليننن  ال  افنننة المر

منع مقلين  % 20دا   محافظة الجيزة بنسبة 

ور ك افننة الننناقال  علنن  ال ريننا النندا ري لمحنن

المنيننننا المتجننننه إلنننن  جنننننو  الننننوادي بنسننننبة

30.%

م نننوير ورفنننع كفننناءة نرينننا الواحنننا ، والننن ي ▪

  يشننم  موطننعة ال ريننا بإضننافة حننارمين كنن

متنننراا منننع إنشننناء دوراننننا  14منهمنننا بعنننرا 

وإنشننناء أنفننناح لخدمنننة ال رينننا، منننع م  ينننف 

انتشننننار الخنننندما  أعلنننن  ال ننننرح لسننننحا أي 

.ك افا  مرورية

متنراا 16.2فضلاا عن إنشاء نريقي  دمة بعنرا 

لي لل ريا، عل  جانبي نريا الواحنا  ب نو  حنوا

كيلننننومتراا مقريباننننا ويضنننن  كنننن  نريننننا  دمننننة28

أمتننار للحننارة، ويشننم  3.6حننارا  مننرور بعننرا 3

.مليار جنيه2المشرو  مقانعا  حرة، بت لفة 

/ مشننرو  رصننف ورفننع كفنناءة نريننا الصننف ▪

ر كيلننومتراا، والجنندير بالنن ك30ال ريمننا  ب ننو  

يم نننن  جننننزءاا ( ال ريمننننا / الصننننف )أن نريننننا 

د مهماا من نريا الصعيد دنرح النين  الممتن

كيلننومتر، 900منن القنناهرة إلن  أطننوان ب نو  

ويخنندم ال ريننا مراكننز وقننرى الصننف وأنفننيى 

وال ريمنننا  ويمنننر علينننه يومي نننا منننا يقنننر  منننن 

ألف طيارة، مما اطتلزم معه إجراء أعما  20

يننة صننيانة لل ريننا  طننتيعا  األحمننا  المرور

.الواقعة عليه

الواحنا  ب نو  / أكتوبر 6عم  ازدواا ل ريا ▪

.مليار جنيه2.2كيلومتراا، بت لفة اجمالية 283

، جننار  ا نتهنناء مننن إنشنناء نفننا نريننا الفيننوم▪

والننن ي يبننندأ منننن ميننندان الرماينننة حتننن  مننند   

ألنف متنر 1.2مساكن ضباط الرماينة لمسنافة 

.مقريباا
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مشننننرو  نفننننا النهضننننة بننننالجيزة، هننننو نفننننا ▪

ألنف متنر، امجاهنان، 1.7طيارا  بإجمالي نو  

أمتار، وبنه حارمنان، ومنزود 7وك  امجاه بعرا 

ة، بيحدم وطنا   السنالمة والمراقبنة المرورين

ووطا   طحا مياه األم نار والسنيو ، كمنا

متنننراا، 550نفنننا ب نننو  : أننننه مقسننن  كالتنننالي

ء، لالمجناه القننادم مننن الجينزة إلنن  كننوبري الجننال

متننننننراا، لالمجنننننناه القننننننادم850ونفننننننا ب ننننننو  

مننننننن كننننننوبري الجننننننالء إلنننننن  الجيننننننزة، ومخننننننرا

مننننننننن الجننننننننالء لجامعننننننننة القنننننننناهرة ب ننننننننو 

.متر300

جهينننة، عننند / مشننرو  إنشنناء كننوبري العبننور ▪

، ما يسه "جهينة"مقانع ال ريا مع ميدان 

  في مسهي  الحركة المرورينة، وحن  مشن ال

الت ننننننندس وا  تنننننننناح المنننننننروري فننننننني ملنننننننب 

حننارا  فنني 5المن قننة، ويت ننون ال ننوبري مننن 

كننن  امجننناه وطنننيت  مخصنننيال حنننارة للق ننننار 

.الم هر 

د جننار  ا نتهنناء مننن إنشنناء مبننن  الركننا  الجدينن▪

1.3حنو الندولي، بت لفنة مبلنغ نطفن  م ار 

ار مليار جنيه، بهدف مخفيف الضغ  عنن م ن

القننننناهرة الننننندولي ورفنننننع الضنننننغ  وال  افنننننة 

المروريننة عننن قلننا القنناهرة  حيننث يخنندم هنن ا 

الم نننار مديننننة الشننني  زايننند والسنننادس منننن 

.أكتوبر وعدداا من المحافظا 

86

104

2014/2013 2020/2013

ي التابعة للهيئة العامة  عدد الكبار

ي خالل عامي  للطرق والكبار

(2014/2013–2020/2019)

(كوبري)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة اإلحصاء: المصدر
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ا االتصةةةةةةةاالت وتكنحلح يةةةةةةة

المعلحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

"

ة فنننني إنننننار طننننعي الدولننننة لتنفينننن  ا طننننتراميجي

ة الوننية للتحو  الرقمي، فقد دنهد  محافظن

جيننة الجيننزة م ننوير ورفننع كفنناءة المراكننز الت نولو

مليننننون جنيننننه، 12لخنننندما  المننننواننين، بت لفننننة 

. 2020حتنن  أكتننوبر 2014 ننال  الفتننرة مننن يونيننو 

تةةةةةةم تنفيةةةةةةإل العليةةةةةةل مةةةةةةن مشةةةةةةروعات كمننننننا 

فظة االتصاالت وتكنحلح يا المعلحمات بم ا

:   ومن أبرز ملب المشروعا الجيزة

إنشننناء مركنننز اإلبننندا  ورينننادة األعمنننا  بالقرينننة ▪

ال كيننننة، هننننو واحنننند مننننن األهننننداف األطاطننننية 

كينف للوزارة للتركينز علن  الشنبا  المبندعين و

ا ، يننت   لننا فننر  كبيننرة لهنن  لت ننوين دننرك

حينننننث  مننننن  مجهينننننز المبنننننن  بيحننننندم التقنينننننا 

واإلم انننننننا  لتننننننوفير بيئننننننة م حفننننننزة لإلبنننننندا 

واطننننتحدام آليننننا  ومبننننادرا  مبت ننننرة لنننندع  

.اإلبدا  وإنالح منصة إبدا  مصر
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مشننننرو  مركننننز منميننننة اإلبنننندا  بمن قننننة بننننين▪

ة السنرايا ، الن ي ينيمي فني إننار اهتمنام الدولنن

بتحوينننننننن  المبنننننننناني ذا  القيمننننننننة ال قافيننننننننة 

المملوكنننة لنننبع  أجهنننزة الدولنننة إلننن  مراكنننز 

 ، لتنميننة اإلبنندا  وريننادة األعمننا  لنندى الشننبا

يننننا م ننننون مابعننننة لننننوزارة ا مصننننا   وم نولوج

.المعلوما 

الرقميننننة، علنننن  " مننننب-مهننننارة"إنننننالح منصننننة ▪

مسننتوى الجمهوريننة، ومنفينن ها فنني محافظننة

الجيننننزة، وهنننني منصننننة معليميننننة مقدمننننة مننننن 

معهنننند م نولوجيننننا المعلومننننا  مقنننندم دورا  

مدريبيننننة عاليننننة الجننننودة، مننننن دننننينها  دمننننة 

.ا الشبا  في مسارا  م نولوجيا المعلوم

ألنننننف متننننندر  فننننني روافننننند علنننننوم 20مننننندريا ▪

ا مصننننننا   وم نولوجيننننننا المعلومننننننا  علنننننن  

مسننننننننتوى محافظننننننننا  الجمهوريننننننننة وفنننننننني 

مقنندمتها الجيننزة، لبننناء قاعنندة مننن ال فنناءا 

.مليون جنيه140الت نولوجية بت لفة إجمالية 

ديننة إنشاء مركز الخدما  البريدية النر ي  بم▪

ألنننف منننوانن 50أكتنننوبر، لخدمنننة أك نننر منننن 6

بتقنننننندي   نننننندما  مو يننننننا الشننننننهر العقنننننناري 

للمنننننواننين، وذلنننننب باإلضنننننافة إلننننن  مقننننندي  

الخننننندما  البريدينننننة التقليدينننننة م ننننن ، صنننننرف

المعادننا ، والحسننابا  الجاريننة، والحننوا   

المحليننننننة والدوليننننننة، و نننننندما  المراطننننننال  

.وال رود، والبريد السريع و يرها

  إنشاء مركز قيناس جنودة دنب ا  ا مصنا ▪

وم بالجهننناز القنننومي لتنظننني  ا مصنننا    ليقننن

بقينناس جننودة دننب ا  المحمننو  فنني جميننع 

ب أنحاء الجمهورية ويصدر مقارير دهرية، وذل

.مليون جنيه50بت لفة إجمالية 

وي إنشناء أكاديمينة م نولوجينا المعلومنا  لنن ▪

القنندرا  الخاصننة، بمدينننة الشنني  زاينند، وذلننب

يئننة لت ننوير الت نولوجيننا  المسنناعدة و لننا ب

ذوي دامجنننة متنننيى فرصانننا مدريبينننة ألبنا ننننا منننن

القنندرا  الخاصننة وعقنند دننراكا  مننع جهننا  

عالمينننة متخصصنننة فننني هننن ا المجنننا  وذلنننب 

.مليون جنيه25بت لفة بلغ  
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كمنننا مركنننز الدولنننة علننن  مجنننا   مننندريا وم نننوير 

المهننننارا  الت نولوجيننننة لنننندى أبننننناء المحافظننننة، 

:وفي هإلا الصلد تم اآلتي

موقينننع مننن كرة مفننناه  بنننين وزارة ا مصنننا  ▪

وم نولوجيننننا المعلومننننا  ومحافظننننة الجيننننزة 

ا مهنننندف إلنننن  مفعينننن  دور دننننركا  م نولوجينننن

المعلومنننا  المصنننرية فننني م نننوير الخننندما  

المقدمة للمواننين، وذلب منن  نال  مبنادرة

ت ننرة الننوزارة لتننروي  الحلننو  الت نولوجيننة المب

للشننننننركا  الصننننننغيرة والمتناهيننننننة للق ننننننا  

الح نننومي والتنننني أنلقتهننننا النننوزارة فنننني يننننناير

2015 .

بمدينننننة الشنننني  زاينننند ( We)إنشنننناء مدرطننننة ▪

ينننة بنننالجيزة، وهننني مدرطنننة م نولوجينننة م بيق

معايير مقدم نموذجاا عالمي ا للمدارس الفنية ب

واعتماد دولي من جاننا، ومنن جاننا آ نر ربن  

ا المنظومة التعليمية منع الصنناعة فني جانن

.التدريا العملي والتو يف

68
ةإجمالي عدد السنترا   بمحافظن

.2019الجيزة حت  عام 

سدددددددددددددددددددنترالًا
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موقيننننع امفاقيننننة لنننندع  المراكننننز المجتمعيننننة ▪

المت املننة الدامجننة لخدمننة طنن ان محافظننة 

ا الجينننننزة، بننننننين وزارة ا مصننننننا   وم نولوجينننننن

المعلومنننننا  ومحافظنننننة الجينننننزة، منننننن أجننننن  

مركننننزاا مجتمعي ننننا لخدمننننة طنننن ان 20م ننننوير 

المحافظننة، وذلننب مننن  ننال  مقنندي   نندما  

ا  التنندريا والتيهينن  عننن نريننا كبننرى الشننرك

با  العالمية، لت وير المننت  البشنري منن دن

وطنننن ان المحافظننننة لمواكبننننة م ننننور طننننوح 

. العم  ورفع قدرامه  الت نولوجية

مجنننندر اإلدننننارة إلنننن  أن التعنننناون أيضاننننا يشننننم  

،Cالتوعينننة والوقاينننة منننن فينننروس ال بننند الوبنننا ي

ابننننندأ "فضنننننلاا عنننننن التعننننناون فننننني منفيننننن  مبنننننادرة 

التننننني م ن فننننن  فننننني جمينننننع الق اعنننننا " بنفسنننننب

هدف والشركا  ذا  العالقة بالوزارة والتي مست

إجراء مسى علن  العناملين منن  نال  عندة آلينا  

إحننداها حمنننال  التبنننر  بالننندم  كتشننناف المنننرا

.وعالجه

202
عننندد م امنننا البريننند العاملنننة بمحافظنننة

.2020الجيزة حت  عام 

مكتدددددددددددددددددددددددددددددب 64.1%
ة نسنننبة مسنننتخدمي اإلنترنننن  بمحافظننن

.2019الجيزة حت  عام 
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الكهربةةةةةةةةةةةةةةةا  والااقةةةةةةةةةةةةةةةة
"

  إيماناننا بيهميننة ال هربننناء كم لننا أطاطنني ل ننن

مننوانن، اهتمنن  الدولننة بت ننوير ق ننا  ال هربنناء

وال اقنننننننة المتجنننننننددة علننننننن  مسنننننننتوى جمينننننننع 

المحافظنننا ، وفننني هننن ا الشنننين فنننإن محافظنننة 

2014الجيننزة قنند دننهد   ننال  الفتننرة مننن يونيننو 

منفيننن  مشنننروعا  فننني مجنننا  2021حتننن  أكتنننوبر 

ال هربننننننننناء وال اقنننننننننة، وقننننننننند بلغننننننننن  م لفنننننننننة 

المشنننننننننروعا  المنتهينننننننننة والجارينننننننننة بق نننننننننا  

مليننننننار جنيننننننه، ومننننننن هنننننن ه 61.5ال هربننننناء نحننننننو 

:المشروعا  اآلمي

مشرو  رب  مح ة محنو   إمبابنة الجديندة ▪

بمح نننة المعتمدينننة علننن  الشنننب ة القومينننة

ملينننون 225لل هربننناء، مبلنننغ م لفنننة المشنننرو  

جنينننه، ويهننندف إلننن  مننندعي  وم نننوير الشنننب ة

ال هربا ينننة الموحننندة وذلنننب عنننن نرينننا ربننن  

مح ننننة محننننو   إمبابننننة الجدينننندة بمح ننننة 

محننننو   المعتمديننننة ب ننننابال  أرضننننية جهنننند

.XLPEكيلو فول  من النو  220
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مشننرو  إنشننناء مح نننة محننو   ابنننني بيتنننب ▪

أكتننننوبر، والنننن ي يهنننندف إلنننن  مننننوفير 6بمدينننننة 

ا  التغ يننة ال هربا يننة للعدينند مننن المشننروع

أكتننوبر الجدينندة، 6القوميننة والتنمويننة بمدينننة 

، 6ومشنننم  مشنننروعا  من قنننة إبنننني بيتنننب 

فنندان، 800واإلطن ان ا جتمنناعي بمن قننة الننن 

ومشننرو  ( عمنارة191)ومشنرو  طن ن مصنر 

عمنننارة إطننن ان اجتمننناعي بمن قنننة ابنننني 200

عمنننننارة إطننننن ان 645، ومشنننننرو  النننننن 6بيتنننننب 

، 6اجتمنننننناعي بمن قننننننة دننننننرح إبننننننني بيتننننننب 

ومشنننننننننرو  اإلطننننننننن ان القنننننننننومي للشنننننننننبا  

، بت لفننننننة (دجلننننننة بننننننالمز)1بالق عننننننة رقنننننن  

.مليون جنيه74

بننالجيزة، 2مشننرو  مح ننة محننو   الهضننبة ▪

ب ة يتم نن  المشننرو  فنني منندعي  وم ننوير الشنن

ال هربا ينننة الموحننندة، حينننث معمننن  المح نننة 

كيلنننننننننو فولننننننننن  طنننننننننعة220/66/11بجهننننننننند 

ميجنننننا فولننننن  أمبينننننر منننننن ( 40× 3+ 175× 2)

مليننون 73.6النننو  المعننزو  بالغنناز، وبت لفننة 

.مليون يورو2.8مليون دو ر، و12جنيه، و

مشرو  مح ة محو   حدا ا أكتوبر، والن ي▪

يهنندف إلنن  مشننغي  مح ننة محننو   حنندا ا 

ميجننا وا ، بعنند 120أكتننوبر ال هربا يننة بقنندرة 

أن كاننننننننن  معمنننننننن  فنننننننني السننننننننابا بقنننننننندرة 

أضنننعاف 6ميجننناوا  بمضننناعفة إنتاجهنننا 20

220/66/22مقريبانا كمننا معمنن  المح ننة بجهنند 

ميجا فولن  ( 40×3+175×2)كيلو فول  طعة 

ة أمبينننر، ممنننا ينننوفر ال اقنننة ال هربا ينننة الالزمننن

، للتوطنننعا  العمرانينننة المخ  نننة بالمديننننة

.مليون جنيه122.1وبت لفة بلغ  

أكتنوبر 6مشرو  محوي  مح ة موليند كهربناء ▪

الغازينننة لنظنننام الننندورة المركبنننة، يهننندف هننن ا 

ينة المشرو  إل  محوي  مح ا  التوليند الغاز

ة للعمنن  بنظننام النندورة المركبننة لزيننادة القنندر

أكتنوبر 6اإلجمالية إلنتاا مح ة موليد كهرباء 

ميجا وا  بدون اطنتهالك 940لتعم  بقدرة 

منة  وقود إضنافي، بمنا يعنزز اطنتراميجية الح و

لتننننننوفير الوقننننننود المسننننننتهلب بالمح ننننننا ، 

مليون جنيه، 327مليون يورو، و218.5وبت لفة 

.مليون دو ر387و
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مشرو  إنشناء مح نة كهربناء إمبابنة، معمن ▪

ميجننننا فولنننن  175المح ننننة بمحننننولين قنننندرة 

ميجا فولن  أمبينر، 40محو   قدرة 4أمبير و

وهننناك العدينند مننن الصننعوبا  التنني واجهنن  

المشننرو ، بدايننة مننن الموقننع النن ي يقننع فنني 

واحنننننندة مننننننن أك ننننننر المنننننننانا ازدحاماننننننا فنننننني 

القننننناهرة وهنننننو حننننني إمبابنننننة، بت لفنننننة بلغننننن  

.ماليين جنيه410.8

مشننننرو  مح ننننة جامعننننة القنننناهرة لل اقننننة ▪

الشمسنننننننية، والتننننننني مننننننن  بنااهنننننننا بالمديننننننننة 

ن  مبن ، باإلضافة إل  مب13الجامعية لتغ ية 

المجلنننن  العربنننني للدراطننننا  العليننننا بقنننندرة 

ا كيلنننووا ، قامننن  بإنشنننا ها دنننركة بنهننن660

للصننننننناعا  اإلل ترونيننننننة، إحنننننندى الشننننننركا  

، بت لفة التابعة للهيئة القومية لإلنتاا الحربي

. ماليين جنيه8

مشننرو  مح ننة مولينند كهربنناء دننما  الجيننزة ▪

المركبنننننة، معمننننن  المح نننننة بنظنننننام النننننندورة 

المركبننننننننننننة بإجمننننننننننننالي قنننننننننننندرة للمح ننننننننننننة 

مليننننار 2.4ميحننننا وا ، وبت لفننننة بلغنننن  2250

.مليار دو ر1.1جنيه باإلضافة إل  نحو 

مشنننننرو  موطنننننعة مح نننننة موليننننند ال هربننننناء ▪

أكتنننننننوبر بوحننننننندا   ازينننننننة بإجمنننننننالي قننننننندرة 6

ميجاوا ، من  ا نتهناء منن المشنرو  فني 600

ملينننننننون جنينننننننه، 327، وبت لفنننننننة 2013أبريننننننن  

.مليون دو ر287و

، إنشناء مح ننة كهربناء جنننو  حلنوان البخاريننة▪

حينننث مقنننع المح نننة علننن  الشنننان  الشنننرقي 

كيلنننومترا  جننننو  10لنهنننر النيننن  علننن  بعننند 

مجم نننع إنتننناا ال اقنننة بال ريمنننا  وعلننن  بعننند

ممن  كيلومتراا دما  مدينة بنني طنويف، و15

إضننننافة قنننندرة إنتاجيننننة معنننند  النمننننو قنننندرها

ن ميجاوا  للشب ة الموحندة النامجنة من1950

لننغ وحنندا  بخاريننة، وبت لفننة مب3مشننغي  عنندد 

.مليار دو ر1.1مليارا  جنيه و3.2
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ولقد طاعد  ك  ه ه الجهود فني زينادة إجمنالي 

تصن  عدد المشتركين بال هرباء في المحافظة ل

، مقارننننننة 2019مالينننننين مشنننننترك عنننننام 4.3إلننننن  

.2014ماليين مشترك عام 3.5بن 

ارة كمننا زاد  كميننة ال هربنناء المسننتهل ة لإلننن

مليننننون كيلننننووا  فنننني 11.5لتصنننن  إلنننن  نحننننو 

مالينننننين 8.5، مقارننننننة بنننننن 2020السننننناعة عنننننام 

.2014كيلووا  في الساعة عام 

3.5

4.3

2014 2020

 جمالي عدد المشتركين في ىبكة 

باء خالل عامي  2020و2014الكهر

.وزارة ال هرباء وال اقة المتجددة: المصدر

(مليون مشترك)

8.5

11.5

2014 2020

باء المستهلكة  جمالي  كمية الكهر

2020و2014خالل عامي لإلنارة

.وزارة ال هرباء وال اقة المتجددة: المصدر

(مليون كيلووات في الساعة)
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فنننني إنننننار جهننننود الدولننننة المتواصننننلة لتعظنننني  

مننة ا طننتفادة مننن المننوارد الما يننة منن  منفينن  حز

مننن المشنننروعا  المهمنننة علننن  مسنننتوى مراكنننز 

ر المحافظة في مجا  مياه الشر   بهندف منوفي

لنن  طنب  العنيا ال ننري  للمنواننين والحفنا  ع

صنننحته  مننننن األمننننراا والتلنننوم، والتيكنننند مننننن 

الوصننو  اآلمننن للمينناه إلنن  المننناز ، ويننيمي ذلننب

جنباننننا إلنننن  جنننننا مننننع التوطننننع فنننني مشننننروعا  

.الصرف الصحي

فني السننياح ذامننه فقنند دننهد  محافظننة الجيننزة

موطنننننعاا كبينننننراا فننننني مشنننننروعا  ميننننناه الشنننننر  

والصنننننرف الصنننننحي  حينننننث دنننننهد  السننننننوا  

مشروعا  في مجنا  107السبع الماضية منفي  

  ميننناه الشنننر  والصنننرف الصنننحي بت لفنننة بلغننن

مشنروعاا 24مليار جنيه، جاء  مقس مة إل  16.6

ملينارا  3في مجا  ميناه الشنر  بت لفنة بلغن  

مشننروعاا فنني مجننا  الصننرف الصننحي 83جنيننه، و

وعةةةةةةةةةن . ملينننننننننار جنينننننننننه13.6بت لفنننننننننة بلغننننننننن  

، ننننن كر المشةةةةروعات الخا ةةةةة بميةةةةا  الشةةةةر 

:منها اآلمي

موطننننننعة مح ننننننة ودننننننب ا  مينننننناه دننننننر  ▪

بالحوامدينننة وإضنننافة   نننوط مغ ينننة ب اقنننة 

ألنننننف متنننننر م عنننننا فننننني الينننننوم، بت لفنننننة70

.ماليين جنيه303

موطنننننعا  مح نننننة ميننننناه الشنننننر  بإمبابنننننة، ▪

.مليون جنيه296بت لفة 

موطننننننعا  مح نننننننة منقيننننننة ميننننننناه الشنننننننر  ▪

ب اقنننننننننننننة ( الجينننننننننننننزة)بمديننننننننننننننة الصنننننننننننننف 

ألنننف متنننر م عنننا فننني الينننوم بت لفنننة120/60

.مليون جنيه85بلغ  

يبالبناوي إعادة ميهين  مح نة ميناه التعمينر ▪

مالينننين جنينننه 2.6بالواحنننا  البحرينننة، بت لفنننة 

ألنننف 15  لخدمنننة نحنننو (بتمويننن  منننن الشنننركة)

.نسمة

جار  أعما  موطعة مح ة مياه جزينرة الندها ▪

ألننننف متننننر 80بشنننار  البحننننر األعظنننن  ب اقنننة 

.مليون جنيه390م عا في اليوم بت لفة 

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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بنو منفي  أعما  ميهي  مبن  المخنزن بمح نة أ▪

المزرعننننننننننننة،  طننننننننننننتخدامه كمخننننننننننننزن رواا

ألطنننننننننننننننننننننن وانا  ال لننننننننننننننننننننننور، وزيننننننننننننننننننننننادة 

نحننننو المخنننزون ا طنننتراميجي لل لنننور، بت لفنننة

.مليون جنيه14.1

ولتةةةحفير ميةةةا  عاليةةةة الجةةةحدة والةةةتخل  مةةةن 

ادي ا، بيطنننلو  آمنننن بيئي نننا واقتصنننميةةةا  الصةةةرف

قامننن  دنننركة ميننناه الشنننر  والصنننرف الصنننحي 

بتننننننندعي  اإلدارة العامنننننننة للمعامننننننن  المركزينننننننة 

:والجودة، وقد دم  ذلب اآلمي

 ة مدعي  معام  الشنركة القا منة والمسنتحد▪

بالعمالنننننة الالزمنننننة منننننن كيمينننننا يين وفنينننننين

.وعما  لخدمة الق ا  الحضري والريفي

منننندعي  معامنننن  الشننننركة بنننناألجهزة الحدي ننننة ▪

وال يماويننننننا  والزجاجيننننننا  الالزمننننننة لخدمننننننة 

ور الق اعننا  المختلفننة بالشننركة ومرفننا صنن

.لبع  ه ه األجهزة

منننننننننن  منننننننننندعي  معامنننننننننن  الشننننننننننركة بعنننننننننندد ▪

.مي روط و  حديث5

معامن  لخدمنة 5م  نرس إحنال  ومجديند عندد ▪

  الق ا  الريفي، مع مدعي  ومشغي  المعام

الحدي نننننننة بالمح نننننننا  المركزينننننننة التننننننني مننننننن  

(.العياط، البدردين، أبو النمرس)مشغيلها 

مننن  إعنننداد المواصنننفا  الفنينننة وال يماوينننا ▪

والزجاجيننننننا  واأل نننننننام المعملننننننني ونرحهنننننننا 

ين بمناقصة عامنة بقيمنة إجمالينة أربعنة مالين

.جنيه، لتدعي  معام  الشركة المختلفة

مننننننن  إعنننننننداد المواصنننننننفا  الفنينننننننة الخاصنننننننة ▪

بالمعمنننن  المركننننزي مننننن أجهننننزة وكيماويننننا  

وزجاجيننا  وأ ننام معملنني ونرحهننا بمناقصننة 

.مليون جنيه16عامة بقيمة إجمالية 

مشةةةروعات الصةةةرف وعلننن  الصنننعيد اآل نننر نجننند 

:والتي ن كر منها اآلميالص ي 
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إنشننناء مح نننة رفنننع الصنننرف الصنننحي بربنننوة ▪

آ ف متنر م عنا فني الينوم 105أكتوبر ب اقة 

  ال  كمرحلة أول ، وموطعا  مستقبلية مص

  أمتنننار م عبنننة فننني الينننوم، بت لفنننة بلغننن210

.مليون جنيه42

كيلنننننومتراا 30إنشننننناء دنننننب ة انحننننندار ب نننننو  ▪

باإلضننننافة إلنننن  مح تنننني رفننننع و  نننني نننننرد 

بهنندف إد ننا  الصننرف الصننحي لنزلننة الب ننران

.مليون جنيه82بمدينة الجيزة، بت لفة 

، موصنننني  دننننب ة الصننننرف الصننننحي بننننينفيى▪

فضنننلاا عننننن إنشننناء مح ننننة معالجنننة ب اقننننة 

غنن  ألننف متننر م عننا فنني اليننوم، بت لفننة بل34

.مليون جنيه390

إنشناء مح نة معالجننة ميناه الصنرف الصننحي ▪

ب اقنننننة ( السنننننادس منننننن أكتنننننوبر)الجنوبينننننة 

ألنننننف متنننننر م عنننننا فننننني الينننننوم بنظنننننام 100

لميناه المعالجة ال ال ية لتت  إعادة اطنتخدام ا

المعالجننننننة فنننننني أعمننننننا  زراعننننننة وري جميننننننع 

المسنننننن حا  الخضننننننراء بننننننال رح والمنننننندن 

.الجديدة

إنشنننناء مح ننننة رفننننع و نننن  نننننرد ودننننب ا  ▪

كيلننننننننننومتراا بمن قننننننننننة 15انحنننننننننندار ب ننننننننننو  

الصننننننفيرة بمركننننننز أوطنننننني ، بت لفننننننة بلغنننننن 

.مليون جنيه95.4

عنننالوة علننن  ذلنننب، منفننن  دنننركة ميننناه الشنننر  ▪

والصرف الصنحي بمحافظنة الجينزة عندداا منن

بالتموينننننننن  مننننننننن الخننننننننارا أو )المشننننننننروعا  

  لخدمننننننننننة أهننننننننننالي (التشنننننننننناركي أو النننننننننن امي

:المحافظة، ومنها

–مح ننة الرفننع )الخاليفننةصننرف صننحي عزبننة ▪

بحننني النننوراح، (  ننن  ال نننرد–دنننب ة ا نحننندار 

.مليون جنيه41.3بت لفة 
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إعننادة ميهينن  مح ننة الصننرف الصننحي بشننار  ▪

عشننرة، ببننو ح النندكرور، إلنشنناء مركننز  دمننة 

ماليننين جنيننه  لخدمننة 3.5عمننالء، بت لفننة نحننو 

ي أهالي من قنة بنو ح الندكرور، منن  نال  ملقن

دننن اوى العمنننالء، ومسنننهي  دفنننع الفنننوامير، 

ر والنننرد علننن  أي اطتفسنننارا  بشنننين الفنننوامي

.والعدادا 

إحنننننال  ومجديننننند دنننننب ا  الصنننننرف الصنننننحي ▪

يولينو 26لمن قة مي  عقبة بداية منن محنور 

عا  ودار  بين البلدين ودار  الجامع ومتفر

دار  مدرطة األزهار  لتحسين  دمة الصرف

 لفنة الصحي بمن قة مين  عقبنة بال امن ، بت

.مليون جنيه12.7نحو 

إحال  ومجديد ومغيير مسنار  ن  ننرد مح نة ▪

رفننننع أبننننو النمننننرس للصننننرف الصننننحي ب ننننو  

ملليمتننر 1000كيلننومترا  وق ننر 10.5حننوالي 

من قة )من مح ة رفع من قة أبو النمرس 

إلنننن  ( من قننننة  ال ننننة–من قننننة  انيننننة –أولنننن  

  5مجمع الصرف الصنحي لمح نة رفنع مرطنا 

، لتخفيف الحم  عل  مح ة رفع أبو النمرس

قننة والقضنناء علنن  ال فوحننا  بالشننب ة بمن 

.  مليوناا140المنيا، بت لفة 

لة مننن الجنندير بالنن كر، أن نسننبة األطننر المتصنن▪

بالشننننننب ة العامننننننة للصنننننننرف الصننننننحي فننننننني 

، نبقاننا لتعننداد %71.3محافظننة الجيننزة بلغنن  

.2017عام 

ب ة نسنننبة األطنننر المتصنننلة بالشننن

العامننننننننة لمينننننننناه الشننننننننر  فنننننننني 

محافظننننة الجيننننزة، وفقاننننا لتعننننداد 

.2017عام 

94.9%
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